Učení Zákona na Fa konferenci metropolitní oblasti New York
2013
(Li Hongzhi – 19. května 2013)
(Všichni stojí a nadšeně tleskají) Dobré ráno! (Učedníci odpovídají: „Dobré ráno Mistře!“
Potlesk pokračuje.) Panečku, tohle je asi největší konference Fa, kterou jsme za poslední léta
měli. (Potlesk) Přišlo velké množství lidí. Slyším, že někteří přišli z pevninské Číny. Jelikož
je tohle Fa konference učedníků Dafa, je to pro učedníky Dafa to nejlepší prostředí, aby se při
kultivaci navzájem inspirovali. Skrze to, co se na konferenci sdílí, můžete dospět k tomu, že
uvidíte, kde zůstáváte pozadu, a také vidět silné stránky ostatních a stavět na nich.
Pro kultivující neexistují žádné skutečné vzorové příklady k následování. Každá osoba
kultivuje sama sebe a každý musí kráčet svou vlastní cestou; nejsou žádné návody, ze kterých
by se dalo vycházet, nebo příklady, které by se daly následovat. Je jenom jedna věc: jak ve
svých činech následujete Zákon. Každá osoba má svá vlastní uvědomění a dojmy o věcech. Je
tedy nepravděpodobné, že když se s něčím setkáte, každý to pochopí stejným způsobem,
přistoupí k tomu stejným způsobem nebo s tím naloží stejným způsobem. To je velmi
nepravděpodobné. Je to proto, že lidé mají odlišné způsoby uvažování a původy myšlenek
člověka jsou složité. Všechny ty různé názory, které si každá osoba v dlouhém průběhu času
vytvořila, a také různá pochopení věcí, její dojmy a její pocity – všechny ty mnohé stránky
věcí, které vstupují do pochopení či uvědomění osoby, nebo charakteristiky jejího pochopení
– ty všechny jsou dost složité, a proto je těžké najít dva lidi se stejnou osobností. Pouhé
napodobování toho, co dělá někdo jiný, je jen povrchním kopírováním a je velmi
nepravděpodobné, že podstata toho bude stejná.
Navíc očekávám, že každý člověk dosáhne Dokončení svým vlastním úsilím. Každý, kdo
tu sedí, je kultivující a tohle je konference Fa. Je tady také hodně novějších studentů. Mistr
nebude mluvit o ničem, co je příliš neuvěřitelné. V žádném případě nemůže bytost prostě jen
tak přijít dolů a stát se učedníkem Dafa. Bytosti v tomto kosmu jsou jednoduše nesčetné.
Když se tu děje něco tak významného, jako toto, je dost možné, že všichni, kdo sem přišli,
jsou Králové. Tudíž co se týče kráčení jejich vlastní cestou a potvrzování jejich vlastní mocné
ctnosti prostřednictvím jejich osvícení, musí projít svým vlastním procesem toho, že dojdou k
pochopení věcí a mají svůj vlastní kultivační proces s jejich vlastními faktory a rysy. Každá
osoba tedy musí kráčet svou vlastní cestou. A to ve skutečnosti z části vysvětluje, proč se
mezi učedníky Dafa během těch let objevovaly všemožné situace, odlišná pochopení v
kultivaci a neshody při společné práci.
Samozřejmě, když je v projektu Dafa něco, co je třeba udělat, měli byste dát stranou své
vlastní věci, jak jen můžete, abyste udělali, co ten projekt potřebuje, aby se udělalo. To je ta
první priorita. Potřebujete tedy spolupracovat. Když ale splňujete tu úlohu, vnesete do ní svůj
vlastní způsob řešení věcí, což je odrazem toho, že kráčíte v kultivaci svou vlastní cestou.
Mistr to uznává a není na tom nic nesprávného. Je nevyhnutelné, že to tak každý člověk bude
dělat. Není vůbec možné, že jste všichni stejní, jako byste všichni byli vyraženi ze stejné
formy. A tak ta trápení a zkoušky, se kterými se setkáváte, ty hrboly na cestě kultivace, které
všichni zažíváte – ať je ta cesta jakákoli, ať je namáhavá nebo hrbolatá nebo kdovíco ještě –
všechny slouží k ustanovení a potvrzování vaší nebeské pozice a osvědčují cestu k vašemu
konečnému Dokončení a všechno, čeho dosáhnete.
Během vašeho kultivačního procesu jste prošli mnoha těžkostmi a mnoha zkouškami a
zvládli jste něco, co bych nazval bezprecedentním pronásledováním. Jak víte, křesťané byli
pronásledováni po tři sta let a buddhisté prošli pěti útrapami, přičemž střet mezi Buddhou

1

Šákjamunim a původním bráhmanismem byl v té době dost intenzivní. Avšak tyto věci nebyly
tak kruté, jako ta zlá ČKS. Tohle je řízeno starými silami na vyšších úrovních. V lidské
společnosti mají spravedlivé a podlé existovat společně, a dobré a špatné a dobro a zlo
existovat společně. Tvoří rovnováhu. Kdyby nebyla žádná dobrota, lidé by nevěděli, co je zlo;
kdyby nebylo žádné zlo, lidé by nevěděli, co je dobrota. V kultivaci dobrota poskytuje lidem
měřítko, zatímco zlo, jež existuje, umožňuje kultivujícím pochopit způsob, jak toho měřítka
dosáhnout. Toto kultivujícím umožňuje se v kultivaci zdokonalovat a jsou to důležité
okolnosti a podmínky poskytnuté kultivujícím v lidském světě, které jim umožňují pozvedat
jejich bytost. Tohle je něco, co bylo nastaveno v době stvoření lidské společnosti: když se
chcete kultivovat, musí se to dělat takto. Staré síly využily této vlastnosti lidského světa a
udělaly z toho něco absolutního.
Tato vlastnost lidského světa není jev vyskytující se v žádné jiné dimenzi kosmu. Pouze v
tomto prostředí lidské společnosti, kde dobro a zlo existuje pospolu, se věci odehrávají tak
dramaticky. A jen proto se mohou lidé kultivovat. Samozřejmě, je tam toho víc, než jen tyto
věci. Existují také prvky, jako iluze, utrpení a cit. Staré síly využily právě tohoto jevu a
vytvořily toto rozsáhlé pronásledování učedníků Dafa jako „zkoušku“. Jak to popisují, má to
údajně umožnit učedníkům Dafa, kteří jsou schopni dosáhnout dokončení, aby ho dosáhli. Ale
samozřejmě, jak vám Mistr často říká, prohlásil jsem, že nesouhlasím a nepřijímám ty věci
uspořádané starými silami. Měl jsem své vlastní způsoby zachraňování vnímajících bytostí, a
co jsem chtěl dělat, jsem přinesl s sebou. Ale staré síly šly, a potají samy udělaly něco úplně
jiného. Takže věci, jako pronásledování křesťanů nebo buddhistů, o kterých jsem se právě
zmínil – oni si myslí, že tohle je nezbytná zkušenost, kterou člověk musí mít, než dosáhne
Dokončení nebo se stane osvícenou bytostí. Myslí si, že se to prostě musí udělat tím
způsobem a udělat to jakýmkoli jiným způsobem by nefungovalo. Když jsem použil vyšší
principy Fa, abych je upozornil, že použití jejich přístupu na učedníky Dafa by bylo zlé
zasahování, odpověděly: „Tohle je jediný způsob, jakým to víme udělat.“
Není ale Buddhův Zákon všemocný? Nikdo nečekal, že bych mohl použít ke spasení lidí
jevištní umění. Tohle je něco, co také nečekali.
Buddhův Zákon je všemocný. Nechat lidi kultivovat se uprostřed běžné společnosti – to je
také něco, co nečekali.
Co je tedy ten přístup, který jsem chtěl použít?
Celý kosmos se zkazil a všechny životy teď mají obrovské množství karmy. Ježíš řekl, že
člověk zhřešil, a skutečně, jak to říkají buddhisté, lidé v průběhu svých životů pořád tvoří
karmu, čehož důsledkem je hřích; nebo jinými slovy, za dlouhý, vleklý proces převtělování,
život za životem, lidé nahromadili mnoho karmických dluhů. Osoba mohla být vojákem, který
v minulém životě zabíjel lidi, nebo možná byla řezníkem, nebo využívala lidi, nebo udělala
něco hrozného. Pravda je, že každý už se dostal do tohoto stavu a mají karmu po celém těle.
Celá společnost je teď v podstatě taková. Životy na vyšších úrovních už také nesplňují
měřítko a dokonce to měřítko samotné se změnilo. Když se dnes věci dostaly do tohoto bodu,
když má někdo tyto bytosti spasit, přemýšlejte o tom, není možné, aby se to dalo uskutečnit
použitím přístupu [starých sil]. Realita prokázala, že by to vůbec nefungovalo. A oni to vědí,
takže opravdu nemají v úmyslu nechat tak mnoho lidí, aby byli spaseni. Slyšeli jste, že v
proroctvích z minulosti se říkalo: „zůstane jen jeden tisíc z deseti tisíc,“ nebo „jedna
domácnost z deseti,“ že ano? Široká škála proroctví o takovéto věci mluví. Tohle odráží, že
oni nechtěli, aby byli lidé skutečně spaseni a pouze plánovali ponechat ty, o kterých si
mysleli, že jsou dost dobří.
Ale ve skutečnosti jsou všechny vnímající bytosti rovnocenné. Za dlouhé, vleklé roky
životy došly k tomu, že už nesplňují měřítko, pokazily se a všechno se stalo nepřijatelným. Je
to proto, že vesmír samotný byl omezen ve své moudrosti na to, co je známo jako „vytváření,
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stagnace, degenerace, zničení“. Pak, pokud se vytváření, stagnace, degenerace, zničení
nezmění, vnímající bytosti budou přirozeně degenerovat v průběhu vytváření, stagnace,
degenerace, zničení. V době tvoření vesmíru byly vnímající bytosti povahou totožné s Tao a
Fa vesmíru; fáze stagnace byla poměrně dobrým obdobím, kdy byly morální normy na každé
jedné úrovni existence v souladu s měřítkem vesmíru; v době degenerace pak věci začaly jít z
kopce, přičemž morálka světa každým dnem klesala; a v době zničení už věci nejsou vhodné,
a jakmile dosáhnou konce, už je nemůžeš nechat dál hnít, že ne? Co tedy uděláš? Všechno to
rozložíš. Potom, co jsou věci rozloženy, nic nezbude – životy a hmota ve vesmíru přestanou
existovat. Kdybys je tedy chtěl, musel bys je znovu-vytvořit. Teď máte tu představu. Takže
bez toho, aby se tato základní věc upravila, vnímající bytosti by nevyhnutelně podstoupily
změny v průběhu vytváření, stagnace, degenerace, zničení.
Čí jsou to pak opravdu hříchy? Ptáte-li se mě, ty hříchy nelze připsat nikomu. Tak se prostě
bytosti chovají, vezmeme-li v úvahu povahu vesmíru vytváření, stagnace, degenerace,
zničení. Je to proto, že vesmíru chyběla moudrost. Myslel jsem si tedy, že nejlepší přístup
bude věci pro všechny životy shovívavě rozřešit! Nezáleželo by na tom, kdo komu co dlužil,
všichni by si přestali vybírat své dluhy, jelikož každý má hříchy. Kdyby každý přestal vybírat
své dluhy; kdyby se všechno mezi lidmi vyřešilo během nápravy Fa pozitivním způsobem; a
kdyby každý směřoval do budoucnosti, jak úžasné by to bylo! (Hlasitý potlesk) Vnímajícím
bytostem by se to určitě líbilo a každý by byl šťastný. Tohle je to, co jsem chtěl na začátku
udělat.
Jenže staré síly tohle všechno změnily a vytvořily tak ohromné trápení – něco tak zlého, že
to nemělo obdoby. Pomyslete například na odebírání orgánů zaživa. Tehdy ve starověkém
Římě dokonce i na vrcholu pronásledování křesťanů nebylo nic tak zlého. To asi nejkrutější,
co dělali, bylo, že lidi zabili. To nejhorší zlo spáchané na této planetě je to, čemu byli v
pronásledování podrobeni nebo proti čemu stáli učedníci Dafa. Staré síly mají za to, že jelikož
jste přišli z tak vysokých úrovní a máte získat tak ohromné nebeské pozice a stát se tak
ohromnými králi, kdybyste byli podrobeni jen malým trápením a kdyby prostředky na vás
použité nebyly patřičně zlé, mohli byste se kultivovat do takové výšky? Taková je jejich
logika.
Jak víte, Zákon, který Mistr učí, zatímco je mimořádně bohatý a hluboký uvnitř, na
povrchu je velmi jednoduchý a přímý. Když jsem řekl, že to, že jsem mluvil v tak
jednoduchých principech a jazyce, oklamalo vnímající bytosti, vlastně jsem tím myslel bytosti
na vysokých úrovních. Historicky se lidé domnívali, že až by jednoho dne lidé byli spaseni,
možná by bylo obtížné Fa získat, že by se na tu příležitost těžko narazilo. A v minulosti to
nebyli jen lidé ve světě, kdo o tom takhle mluvil, božské bytosti si také myslely, že na konci,
když se bude vyučovat Fa, když by byl na konci čas spasit vnímající bytosti, bylo by určitě
nesmírně těžké na tu příležitost narazit, bylo by určitě velmi těžké si to uvědomit [když by
přišla] – jen ti, kteří by byli nesmírně inteligentní, by byli schopní si to uvědomit – a člověk
by musel projít ohromným strádáním, aby ji našel. Přemýšlejte o tom: kdyby to tak bylo, bylo
by to spravedlivé? Ne, nebylo. Mnoho těch velkých osvícených bytostí, které přišly do světa,
by se mohlo inkarnovat jako postižené osoby, nebo kvůli stáří mohly začít špatně slyšet nebo
vidět. Bylo by to pro ně spravedlivé? Ne, nebylo. A tak je Fa, který Mistr učí, tak jednoduchý
a prostý, jak to jen jde. Tohle ale ve skutečnosti způsobilo, že mu [ty bytosti vysokých úrovní]
nevěřily. V tomto ohledu se dokonce činily hůř, než lidé zde v tomto světě.
Vyjádřené principy jsou jednoduché a prosté, stejně jako ta slova. Není tam skoro vůbec
žádná záhada. Řekl jsem, že tentokrát bude Fa vyučován vnímajícím bytostem způsobem,
který je zcela spravedlivý. Řekl jsem, že byla otevřena velká brána – tak široká, že už to ani
není brána. A takováto je za tím ve skutečnosti myšlenka. Ale staré síly stejně trvaly na tom,
že budou dělat, co chtějí. Samozřejmě, teď jsou jim věci jasné. Teď vědí, že všechno, co
dělají, je ve skutečnosti ničení sebe sama. Všechno, co dělají, je zároveň důsledkem toho, že
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staré síly na vyšších úrovních využívají této [situace] k odstranění těch životů na úrovních
pod nimi, jejichž hříchy jsou vážné, jelikož ty životy spáchaly ten největší hřích – změnily to,
co jsem chtěl udělat. Ať je to ale jakkoli, všechno, co pronásledování přineslo, postupně spěje
ke konci a nedá se vrátit zpět. Není naprosto možné, aby zaplatily za to, co udělaly. To, do
čeho zasahovaly, je náprava Fa vesmíru, a ten hřích je prostě obrovský.
Většina lidí, kteří tu dnes jsou, jsou učedníci Dafa mimo Čínu. Ale ve skutečnosti jsou
hlavním tělem učedníci Dafa v Číně. To proto, že Králové každé etnické skupiny z každého
období historie se reinkarnovali v Číně, zrovna tak jako bytosti z vysokých a ještě vyšších
úrovní.
Vnější zjev člověka se může pozměnit jeho názory. Zlá ČKS poškodila tradiční čínskou
kulturu a to byla polo-božská kultura – kultura nejbližší bohům. Můžete to cítit, když se
díváte na Shen Yun, že ano? A spolu s tím ta zlá strana vštípila lidem nesmírně zlou doktrínu
„boje“, čímž přiměla lidi, aby dnes spolu jen soupeřili a bojovali. Čínští lidé jsou si teď sami
vědomi, že kdykoli máte Číňany pohromadě, ať je to kdekoli, budou spolu bojovat. Mnoho
lidí jiných národností se diví, proč Číňané nemají smysl pro „jednotu“. Jsou za tím ve
skutečnosti hluboké důvody. Staré síly záměrně chtěly věci pokazit, pokazit je do tohoto
rozsahu. A když ve věcech nadělaly takový nepořádek, pak uvidí, jak se kultivujete. Protože je
váš původ tak vysoký, protože zastupujete tak mnoho životů, a protože je vaše nebeské
postavení při Dokončení tak ohromné, rozhodly se Čínu uvrhnout do nepořádku, v jakém dnes
je. [Jejich uvažování bylo:] „Uznáme tě, jen pokud se dovedeš vykultivovat z takovéto
situace. Nemůžeš-li uspět v kultivaci tímto způsobem, pak to znamená, že je nedostatečný
tvůj charakter. Uznáváme jen ty, kteří uspějí v kultivaci v tak zlém prostředí.“ A tohle udělaly.
Relativně řečeno, za hranicemi Číny nejsou věci tak otřesné. V Číně, kde není žádný jiný
rámec pro srovnání, lidé nemohou vnímat, čím se stali. Mezi učedníky Dafa jsou podobně
mnozí, kteří nebyli pilní nebo nebyli přísní v tom, jak se chovali, a kteří způsobili ve skupině
vyrušování kvůli vlivu kultury Strany.
Ať je to ale jakkoli, všechno teď dosáhlo konce. Zlo už nemá sílu dát dohromady další kolo
pronásledování tak hrozivého, jako je toto. To proto, že ty zlé faktory, které pracují, byly
dodávány starými silami z mnoha dimenzí a ty zlé faktory byly dány dohromady specificky
pro toto pronásledování včetně příšerných věcí všeho druhu. Teď byla většina z nich
odstraněna, takže se zdá, že okolnosti víc a víc polevují. Dokud to ale neskončilo, zlo bude
stejně pořád zlo. Je to zrovna tak, jako že jed je určitě jedovatý a i kdybyste ho požádali, aby
jedovatý nebyl, nemůže to udělat. Nesmíte tedy snížit svou ostražitost. Co nejvíce se snažte
nenechat staré síly využít jakékoli mezery ve vaší kultivaci. Co se týče věcí na konci, Mistr
bude dohlížet a rozhodovat, jak je vyřešit.
Jako kultivující, ať je to jakkoli, jste někým na cestě k božství, a jak víte, osoba na cestě k
božství je samozřejmě odlišná od běžné bytosti nebo průměrné bytosti. Vy ale děláte svou
kultivaci mezi běžnými lidmi, takže co se týče vašeho chování, nebo dokonce vašeho oděvu,
vašich způsobů, vaší řeči, nebude žádný rozdíl od běžných lidí, o kterém by se dalo mluvit. Je
jen jeden výrazný rozdíl: když zažíváte spory nebo napětí, nebo jakoukoli situaci, jste schopni
se dívat po příčině v sobě [a uvažujete:] „Je tohle proto, že jsem udělal něco nesprávného?
Existuje problém na mojí straně, který způsobil tento nesoulad?“ Tohle je jediný patrný rozdíl
mezi vámi a běžnou osobou. Samozřejmě, tento rozdíl se také projeví ve vašem chování.
Běžní lidé budou cítit, že vaše povaha je odlišná od ostatních, nebo si budou myslet, že
učedníci Dafa jsou laskaví a budou rádi s učedníky Dafa přicházet do styku. Jelikož jste
kultivující, pole kolem vás je koneckonců pole čisté dobroty – něco, co běžní lidé nemají. V
tomto ohledu jste tedy odlišní a lidé to budou cítit.
Pak jinými slovy, přestože učedníci Dafa jsou kultivující, podle vzhledu je těžké je rozlišit
od běžných lidí. Zvláště to tak je, když se člověk kultivuje mezi běžnými lidmi, a ještě více,
když se člověk kultivuje v prostředí tak komplikovaném, jako je toto. Takže to pro kultivující
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je těžké. Vzpomínám si, že tehdy, když jste prvně obdrželi Fa, jak jste, jakmile jste tento Fa
viděli – zvláště ti z prvních dvou z těch tří kategorií, které jsem dříve popsal – vaše srdce bylo
opravdu prostě radostí bez sebe! [Mysleli jste si:] „Tohle je úžasné! Konečně jsem to našel!“
Nebyly všechny ty tisíce let převtělování a čekání přesně kvůli tomuto? V té době jste se byli
schopní, hnáni pocitem z hloubi vaší bytosti, zříci jakéhokoli lidského připoutání a být
odhodlaní se dobře kultivovat. To vzrušení vás dokázalo pohánět k píli. Ale postupem času se
ten pocit postupně vytratil. Lidská lenost, všechny možné lidské názory a ta škála chaotických
věcí před vámi ve společnosti se všechny spojily, aby vás pokoušely a zasahovaly do vás.
Proto to rčení: „Kultivuj se se srdcem, které jsi měl kdysi, a dokončení je jisté.“ Často mi lidé
říkají věci jako: „V minulosti, když jsem četl Fa, moje úroveň rostla tak rychle. A jak jsem
četl knihu, neustále mi byly odhalovány věci, které by zlepšily mé pochopení. Jak to, že to už
nezažívám?“ Přemýšlejte pak o tomhle: kultivujete se „se srdcem, které jste měli kdysi“?
Něco v tomto smyslu jsem řekl už předtím. Řekl jsem, že pokud se učedníci Dafa, včetně
nových studentů, kultivují, budou mnou v té době rychle vytlačeni na svou pozici. A na jakou
pozici to bylo? Odkudkoli jsi přišel, jakákoli výška to mohla být; v krátkém čase bys byl
vytlačen na svou pozici. Lidské tělo na povrchu neprochází drastickými změnami. Abyste byli
schopni projevit tak ohromné síly, musíte mít spravedlivé myšlenky té síly, a pouze pak
můžete mít tak veliký dopad; vaše spravedlivé myšlenky musejí být čisté do té míry, abyste
mohli mít tak velký dopad.
Víte, pro božskou bytost není pohnout horou ničím; přemisťovat hory je snadné. Jenže ta
bytost nemá lidské myšlení. Její názory jsou všechny božské a její stav bytí je stav
odpovídající božské bytosti. Dá se pak [pohnout horami], když má někdo lidské myšlení?
Naprosto ne. Někteří kultivující to mohou udělat, zatímco jiní nemohou. Je to otázka toho,
zda jsou vaše spravedlivé myšlenky dost silné. Bude to možné, jen když jsou vaše spravedlivé
myšlenky opravdu čisté do požadovaného rozsahu.
Někteří lidé vyjadřují, že si myslí, že jsou dost čistí, zatímco to tak ve skutečnosti není;
mají všechny možné nepodstatné, roztěkané myšlenky a mnoho věcí, které byly vytvořené po
narození. I to, co považujete za velmi prostou myšlenku, může být – od jejího výchozího bodu
po její příčinu nebo těch věcí, které ji provázejí – nečisté. Pokud si kultivující může soustavně
po tu dlouhou dobu kultivace udržovat silné spravedlivé myšlenky a udržovat si ten stav
mysli, který měl, když prvně obdržel Fa, ten čistý stav mysli, to je pak opravdu pozoruhodné
a božské bytosti vás nazvou pozoruhodným, když to uvidí. Není to ale jednoduché. Věděl
jsem od raných dob, kdy jsem předával Fa, že lidské myšlení může zasahovat do vaší
kultivace. Kdyby to tak nebylo, nenapsal bych všechny ty články v knihách Podstata dalšího
pokroku, abych neustále ve vaší kultivaci věci napravoval, dával pozor a všechny vás tlačil
dopředu a poukazoval na problémy, se kterými jste se v kultivaci setkávali. Věděl jsem, že se
ty problémy objeví. S jinými kultivujícími minulosti, kteří nebyli učedníci Dafa, to bylo
stejné. Vždycky existovaly ty samé problémy. Kdokoli z vás se může „kultivovat se srdcem,
které jste měli kdysi“, rozhodně dosáhne Dokončení.
Přirozeně, jelikož jste učedníci, kteří kultivují Dafa v prostředí běžné lidské společnosti,
existuje hodně zasahování. Mistr to vidí. Přestože máte kultivační formu, která nikdy dřív
nebyla použita, měřítko, které musíte splnit, je přesto přísné. Tohle víte ze Zhuan Falun. V
kultivaci opravdu musíte být jako kultivující. Minimálně musíte běžně mít vědomé,
spravedlivé myšlenky a být schopni toho ve všech možných složitých okolnostech, a když
narazíte na různé spory nebo když se náhle objeví problémy, řešit je právě tak, jako by to řešil
kultivující. Pouze to je přijatelné.
To je samozřejmě těžké dosáhnout, že? A proto měli učedníci Dafa ve své kultivaci složité
stavy. Jsou ti, kdo se kultivovali dobře, a ti, kdo ne, přičemž někteří se chovali tímto
způsobem a druzí tamtím způsobem. A jak víte, dokonce byli učedníci Dafa, kteří zemřeli.
Samozřejmě, u lidských bytostí je jen přirozené, že dojde k úmrtím, že ano? V jakémkoli
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velkém městě kterýkoli daný den zemře spousta lidí. Narození, stárnutí, nemoc a smrt je pro
lidstvo běžný cyklus. Potom s tak velkou skupinou lidí, desítkami milionů učedníků Dafa, by
bylo opravdu zázračné, kdyby nikdo nezemřel a každý byl pilný, opravdový kultivující, který
se nikdy nepoddá lenosti. To by prolomilo závoj iluze. Problémy se objevují právě proto, že
jsou lidé, kteří nejsou pilní. Ale jelikož je to nakonec skupina kultivujících, je ta úmrtnost dost
nízká. Další věc je, že se staré síly snažily z tohoto udělat matoucí prostředí a údajně lidi
„zkoušet“. Chtěli vidět, jestli je vaše pochopení Fa skutečné a jestli věříte. A tak záměrně
pomíchali opravdové a falešné a způsobily, že je pro lidi těžké věci vidět jasně.
A jak matoucí to tady je? Zde je názorný příklad. Někteří učedníci Dafa, spolu se svými
rodinami, jsou velmi pilní. Ostatním připadají dobří a někteří lidé se od nich dokonce pokouší
učit. Jakkoli dělají kultivaci, ostatní dělají totéž. Já jsem ale řekl, že pro kultivující nejsou
žádné vzorové příklady. Pokud si vezmete někoho jako vzor, místo abyste se sami snažili Fa
pochopit, přinese to potíže. Staré síly si mohou myslet, že se jen díváte, jak kultivuje on,
místo abyste se snažili získat pochopení Fa sami za sebe. Pak je pravděpodobné, že toho
druhého člověka nechají zemřít. Samozřejmě, pro učedníka Dafa zemřít znamená také
Dokončení, to je jisté. Dokonce i u běžného člověka, když se vám podaří ho spasit
objasňováním faktů, může být schopen se vrátit na svou pozici. Takže o to víc to platí u
kultivujícího Dafa. A navíc, jeho odchod byla nenormální událost přivozená starými silami.
Takže si samozřejmě zaslouží dosáhnout Dokončení.
Tohle z této záležitosti udělaly staré síly. Používají tento zlý přístup, aby zkoušely ostatní,
zkoušely lidi prostřednictvím této věci, která se stává. „Co teď? Tady je někdo, o kom sis
myslel, že se dobře kultivoval. Zemřel. Věříš ještě?“ Bylo mnoho takových případů. Mnoho
učedníků Dafa mělo tuto zkušenost a jsou si teď vědomi taktik starých sil. Co se ale týče
požadavků Mistra, kultivace je vážná; lidská bytost se nemůže stát božskou bytostí pouze tím,
že sedí, popíjí čaj a pročítá si knihu. Pouze pokud je někdo schopen se opravdu kultivovat na
této cestě, bude to fungovat.
Avšak během kultivačního procesu právě proto, že kultivující si nemůže vždycky udržovat
stejný stav mysli od začátku do konce – vystřelit vzhůru jako raketa, přičemž pílí potvrzuje
každou úroveň, na které je – nevyhnutelně budou různé situace, jež se objeví. A staré síly
uvrhnou vaše prostředí do zmatku, aby zkoušely mysli lidí, a podobné věci. A to není
všechno. Je mnoho jiných příkladů. Netřeba říkat, že co se stalo v Číně, je ještě vážnější.
Projevy zla v pronásledování byly uspořádány starými silami jako součást takových plánů.
Jejich cílem je úspěch věcí, které plánovaly a umožnit těm učedníkům Dafa, o kterých si
myslí, že jsou přijatelní, kultivovat se k Dokončení. Ale nevěnují žádnou pozornost otázce,
kdo může dosáhnout Dokončení a kdo nemůže. Záleží jim jen na zařízení, aby dosáhli
Dokončení ti, kdo jsou schopni dosáhnout měřítka během pronásledování, a na uskutečnění
toho, co se rozhodli dělat.
Jak se odehrává pronásledování, pozorně sleduji. Někteří praktikující se skutečně nepoučí.
Krátce potom, co je ta osoba propuštěna z pracovního tábora, její připoutání k předvádění se a
její lidské myšlení se hned zase objeví. Dokonce, i když běžný člověk něčím prochází, vezme
si z toho ponaučení a zamyslí se nad tím. Tím více by se měl kultivující pokusit zjistit, proč
staré síly využily jeho mezery. Musíte přijít na to, co je váš problém. Nebudu o těchto věcech
zde na konferenci Fa více hovořit. Situace v Číně je složitá. Existují všechny možné lidské
způsoby myšlení a všechny možné spory a v tom složitém prostředí se mění tak mnoha
způsoby. Opravdu potřebujete vážně pátrat uvnitř a minimalizovat šance, kdy staré síly
využijí vašich mezer.
Dále pohovořím o nějakých jiných věcech.
Jak možná víte, nedávno NTDTV, což je projekt spuštěný učedníky Dafa, který je
zamýšlen k objasňování pravdy, prošel nějakými změnami. Myslím si, že je to naprosto
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normální. Mnozí studenti o tom mluví. Když jsou ve věcech, které učedníci Dafa potřebují
dělat, a v projektech na objasňování pravdy dobré přístupy a nápady, jak pomoci dosáhnout
dobrých výsledků, podpořme je. To všechno je úplně normální. Ale někteří praktikující se ve
svých každodenních úlohách nečinili tak dobře, nebo dokonce měli negativní názory o
předchozím koordinátorovi projektu, ale [když se ty změny udály] snažili se dostat do jeho
přízně. Původně byl ten bývalý koordinátor dost klidný a smířený s [prováděnými změnami];
upozornil jsem ho na to dopředu a mluvil jsem s ním o té záležitosti. Ale pak za ním přišli
někteří lidé a začali reptat, říkat věci, jako: „Nebyli jsme tak špatní, ne? Jak tě mohli prostě
takhle vyměnit?“ (Mistr se směje) Samozřejmě, kultivující nakonec věci řeší jinak: jakmile
jsem si o tom s tím předchozím koordinátorem promluvil, okamžitě to pochopil.
U kultivujících je otázka, jak zareagujete na věci, které Mistr chce, abyste udělali. Když
Mistr žádá, aby se něco udělalo určitým způsobem, určitě existuje rozumný důvod. Nejsi tady,
abys Mistrovi pomohl napravit Fa? Proč potom nespolupracuješ s tím, co Mistr chce, aby se
udělalo, a nezharmonizuješ se s tím místo toho, že jdeš a děláš věci, které bys dělat neměl? A
říkáš věci, které by se neměly říkat? Jsi kultivující? Jsi můj učedník? Nazýváš mě ještě
Mistrem?
Vzali jste v úvahu následující? Zrovna jste mluvili o Shen Yun a jeho úspěchu. Dříve jsem
řekl, že lidské dějiny měly skončit v roce 1999. Když měli lidé velikou oslavu, že to dotáhli
do roku 2000, všiml jsem si, že to byly vědomé stránky lidí, které oslavovaly. To, že se zvládli
dostat do té doby, mít naději na přežití, vskutku bylo hodno oslavy. Může se ale čas takto
prodlužovat donekonečna? Když jablko shnilo až k jádřinci a vy ho tady prostě necháte,
funguje to? Když je celé prolezlé červy a vydává hnilobný zápach, můžete ho tu pořád
nechat? Kolik času doopravdy zbývá? Lidé v nedávné historii tuhle otázku probírali. Jinými
slovy, lidé mají obavy. Ptáte-li se mě, už dávno jsem učedníkům Dafa řekl, že právě proto, že
vesmír prochází nápravou Fa, stalo se tohle místo centrem nápravy Fa a nespočet učedníků
Dafa tu potvrzuje Fa – a je to kvůli tomuto, že byl čas prodloužen. Potom jinými slovy, je to
Dafa, který jej zachoval. Za jakým účelem? Dát lidem ještě jednu příležitost. Byl zachován,
aby tu učedníci Dafa mohli zachraňovat lidi. Nedívejte se jen na to, jak tu pořád snášíme
těžkosti.
Někteří studenti prohlašují, že to prostě vydrží a vydrží ještě víc. Dost už toho „snášení“!
Jakkoli těžká ta situace může být, pořád musíte dobře dělat tři věci. Zachraňovat vnímající
bytosti – to je zodpovědnost učedníka Dafa! Dovršení učedníka Dafa rozhodně není jen
Dovršení jednotlivce. Spíš to musí být tak, že při zachraňování vnímajících bytostí dovedete k
Dovršení nesčetné bytosti. To platí pro každého jednoho z vás! (Potlesk) Když je to potom
tak, přemýšlejte o tom, neměli bychom během tohoto historického období hrát hlavní roli?
Tím, že vás všechny vede v dělání Shen Yun, vám Mistr ve skutečnosti dává vzor. Udělal
jsem ze Shen Yun nejlepší představení na světě. Přinejmenším v jevištním umění, na poli
umění hraje vedoucí roli. Co potom naše další projekty? Když má to, co děláte, jen trošku
úspěch, jste se sebou tak spokojení. Hrajete ale hlavní roli [ve své oblasti]? Nezvládli jste hrát
ani vedlejší roli a někteří hrají roli šaška! Je tohle to, co by měli dělat učedníci Dafa? Je tohle
to, co vás žádal dělat Mistr? Někteří z nás říkají: „Nemáme dostatek fondů, a tak nemůžeme
ten projekt rozběhnout.“ Ale to je proto, že jste na tom neodvedli dobrou práci. Nepovažovali
jste to za něco, co učedníci Dafa opravdu potřebují dělat, za skutečný podnik, který se řídí.
Mezinárodní mediální společnost se nepovažuje za významnou společnost, pokud nemá
několik stovek milionů dolarů provozního kapitálu. Samozřejmě, když to řeknu takhle, někteří
lidé budou určitě cítit tlak. Neříkám, že je nepřijatelné, když toho nedosáhnete. Jen o tom
hovořím z hlediska principů, a že musíme k věcem přistupovat tímto způsobem.
Jak to, že někteří lidé mají tak omezenou šířku mysli? Jak může být jejich myšlení tak
omezené ve svém rozsahu? Pokud ta mediální společnost, kterou vedete, opravdu může být
dobře zavedená v hlavním proudu společnosti a opravdu se stát globální mediální společností,
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přemýšlejte o tom, neměla by ohromný dopad v odhalování zla a vedení lidstva pozitivním
směrem? A jak mocná by byla v zachraňování vnímajících bytostí? Nedosáhli jste toho, a
místo toho často doufáte, že pro nás něco udělají běžná média! Média běžných lidí to pro vás
neudělají, jelikož nejsou vedena učedníky Dafa. Jste to vy, kdo potvrzuje Fa, ne běžní lidé. To
je tedy ten problém. Někdy chcete, aby pro vás média běžných lidí něco udělala, a oni udělají
opak, že ano?
Řeknu trochu víc k tématu Shen Yun. Mnoho studentů má tuhle myšlenku, že je to Mistr,
kdo to úsilí vede. Faktem je, že Mistr vám dává příklad, zatímco mnoho dalších věcí máte
udělat vy. Já ale mám plán pro vývoj Shen Yun na každém kroku cesty.
Na začátku, aby se soubor jevištního umění dobře zavedl a stal se dobře známým ve
společnosti, není to žádný malý počin. A zvláště to tak bylo pro nás, jelikož jsme čínští lidé,
etnická menšina, v USA. Dokonce i americké soubory jevištního umění potřebují desetiletí,
aby dosáhly uznání od veřejnosti a vynořily se z náročné fáze. Co jsme tedy měli dělat my?
Mistr tedy požádal mnoho učedníků Dafa v každé oblasti, aby se zapojili, aktivně na tom
společně pracovali a udělali ze Shen Yun velký hit. No a tohle je jeden důvod [jeho úspěchu].
Další je, že jsme museli zajistit kvalitu programu. Proto pozorně sleduji přímý účinek, jaký
máme na publikum. Choreograf má tendenci dívat se na efekt z pohledu tance a je pro něj
těžké vzít v úvahu, jak to vidí diváci. Dirigent má sklon soustředit se na vynesení orchestru. A
ti, kdo zařizují světla nebo zvuk, mají podobně sklon mít svůj vlastní dílčí pohled na věci. Já
jsem jiný. Dívám se přímo na to, jaký účinek má celá ta věc na diváky a jestli je ta síla použitá
na různé body každé součásti ve správné míře, aby se zajistilo, že to celkové vystoupení
dosáhne pro diváky kýžený účinek.
A tak, protože byla kvalita programu pozvednuta a díky společnému úsilí praktikujících
všude a s tím, že tyhle věci dělají kultivující, všechno, co se ukazuje, je čistá dobrota a krása a
navíc to nese mocnou pozitivní energii kultivujících, [kteří] v tom [jsou]. Učedníci Dafa sem
koneckonců přišli zachraňovat vnímající bytosti, takže cokoli to je, co učedníci Dafa dělají,
nesmí se to dělat nadarmo a musíme být zodpovědní za zachraňování lidí. Samozřejmě, tyhle
věci v představení působí velmi výrazně. Mnozí v publiku mohou vnímat nebo vidět, že jsou
na pódiu zapojeny božské bytosti. U ostatních projektů, na kterých učedníci Dafa pracují, by
ve skutečnosti mělo platit to samé: měli byste pracovat s nasazením a odvádět dobrou práci.
Podívejte se, jak se stal Shen Yun jen během několika krátkých let senzací.
Ve skutečnosti Shen Yun zabodoval už ve svém úplně prvním roce a lidé jej v té době
nazývali divem. Původně jsem plánoval mít každý rok dvě různé produkce. Jedna byla
Holiday Wonders, což mělo být představní pro období Vánoc. A pak by byla jedna pro Čínský
Nový rok. Každý rok by tak byly dvě různé produkce. Ale protože jsme zkrátka měli příliš
nabitý čas a nedalo se to udělat, máme teď jen jedno představení. Za pouhých pár let máme
pozoruhodný dopad. Je to díky spolupráci učedníků Dafa a také mnoha jiným faktorům.
Řekl jsem hlavnímu koordinátorovi televizní stanice, že pokud mediální společnost nebere
vážně profesionální rozvoj svého personálu, nebude schopna zlepšit kvalitu svého produktu a
úroveň profesionality nebude dosahovat standard, což je nepřijatelné. U jakéhokoli rozsáhlého
mediálního provozu je tohle něčím, co se musí zdůrazňovat.
Když jsme začali s Shen Yun, usoudil jsem, že máme-li ze Shen Yun udělat to nejlepší,
první věc, kterou musíme udělat, je rozvinout jeho účinkující. A tak jsem založil školu a plně
jsem se věnoval záležitosti účinkujících. Byli jsme rychlí a naše tanečníky jsme vytrénovali
během jen krátké chvíle. V té době jejich technika nebyla tak vyspělá, jako je dnes; teď se
stává čím dál znamenitější. Mnozí naši účinkující se stali tanečníky světové úrovně. (Potlesk)
Proto mohou mít naše představení tak skvělý účinek. I v jiných ohledech se stáváme čím dál
profesionálnější. Samozřejmě, značně se také zlepšují orchestry Shen Yun. Orchestry také
udělám na světové úrovni. (Potlesk) A svému slovu dostojím. (Mistr se směje, publikum
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tleská). Tvrdě na tom pracujeme. Minulý rok se naše tři orchestry spojily na vystoupení
symfonického orchestru, který byl v Carnegie Hall v New Yorku. Koncert proběhl skvěle a
členové orchestru získali nově nalezenou sebedůvěru. Orchestry budou rozhodně také
úspěšné.
Moje zapojení do Shen Yun je ve skutečnosti míněno [k tomu], aby každému projektu
ukázalo, jak to dělá Mistr. Také mám na mysli jinou myšlenku. Jelikož je v každé oblasti do
propagace Shen Yun zapojeno příliš mnoho praktikujících, ovlivňuje to ostatní projekty. Tato
situace se musí změnit. Věci už se hodně změnily. Během sezóny, která trvala od loňského
roku do letošního roku, nebylo zapojeno tak mnoho lidí. Mnohé oblasti jsou teď schopné
používat velmi málo lidí. Řekl jsem newyorské oblasti, aby minimalizovala počet lidí, které
používají. Když vám na prodeji vstupenek pracují tisíce lidí, nakonec není k mání žádná
mocná ctnost, protože v publiku je jen určité množství lidí. V některých oblastech byly jen tři
nebo čtyři lidé schopni uspořádat několik představení, všechna vyprodaná. Přemýšlejte o tom,
jak ohromná je ta mocná ctnost! Takže v čase před námi se bude využívat méně a méně lidí.
Mimoto se udělaly nějaké propočty a stejná situace je na mnoha místech: přes osmdesát
procent diváků přišlo potom, co viděli nějakou reklamu. Potřebujeme tedy použít jen malý
počet lidí a dobře se činit s reklamou a máme to zařízené. Tímhle směrem se ubíráme.
O čem jsem zrovna mluvil, byly dvě konkrétní věci. Slyšel jsem, že část zde přítomných
lidí je z pevninské Číny. Někteří studenti mě slyšeli vyučovat Fa dříve, ale velká většina
studentů v pevninské [Číně] mě nikdy Fa vyučovat neslyšela a vím, že je pro ně těžké získat
příležitost Mistra vidět. Budu tedy mluvit trochu víc. (Nadšený potlesk)
Použijme stejný přístup, kdy Mistr odpovídá na otázky. (Potlesk) Můžete teď začít posílat
své lístky s otázkami.
Když budu sedět, nebudete mě moci tak dobře vidět, takže myslím, že zůstanu stát.
(Potlesk)
Dobře, pošlete otázky nahoru.
Snažte se klást jen otázky související s kultivací. Co se týče toho, že se osobně necítíte
dobře tady nebo tamhle… (publikum se směje) Vidíte, všichni se smějí. To jsou zkoušky,
kterými si máte projít.
Učedník: Co by měli učedníci Dafa v každodenním životě dělat s potravinami v dnešním
světě, které jsou kontaminované průmyslovými postupy? (Všichni se smějí) (Mistr se usmívá).
Mistr: To je v dnešní době opravdu problém. Věda lidstva je dost povrchní. Na povrchu se
zdá, že genetická úprava může snížit škodu páchanou škůdci na úrodě a dokonce se může
zdát, že zvyšuje výnosy sklizně. Ale tento svět byl ve skutečnosti stvořen božskými bytostmi
a potrava člověka byla vytvořena jimi. V přírodním světě má být mezi věcmi a lidským tělem
normální oběh, kde každý zužitkovává to druhé. A v průběhu cirkulace se věci mohou
povznést na vyšší úrovně. Celý vesmír je oběhový systém. Pokud se věci zde zdeformují a
znečistí, ovlivní to nejen lidskou společnost, ale také společnosti na vyšších úrovních. A
kromě toho mohou deformované věci způsobit, že se lidské tělo zdeformuje.
Předtím jsem vám říkal, že lidstvo ve skutečnosti prožilo období dvou Zemí. Když lidstvo
dosáhlo posledního období předchozí Země, lidé vypadali ohyzdně. Někteří měli velké hlavy,
někteří krátké nohy, někteří měli jednu ruku delší než tu druhou a někteří měli pokřivené rysy
obličeje. Kvůli otravě zošklivěli a zdeformovali se. Způsobila to genetická úprava a
průmyslové znečištění.
Učedníci Dafa jsou kultivující. Povrchové tělo dnešního člověka je z podstaty
kontaminované. A krom toho je na povrchu hodně karmy. V kultivačním procesu si máte tyto
9

špatné věci odstraňovat a pročišťovat si svou mysl a tělo. Dokonce se může vykompenzovat
cokoli, co chybí nebo je poškozeno. Až se navrátíte na svou pozici, musíte splňovat měřítko
pro božské tělo. Takže by tam neměl být problém. Dokud kultivujete, tohle není problém.
Těla dospělých se nezdeformují hned, ale [tyto potraviny] mohou způsobit úbytek vlasů. Ten
dopad je nepatrný. Ale dopad na budoucí generace je obrovský. Ale pokud je někdo
kultivující, ať už dítě nebo dospělý, ten problém se ve skutečnosti právě řeší; vaše tělo se
přeměňuje, ať už je kontaminované nebo ne.
Učedník: Jsme tchajwanští učedníci, kteří získali Fa před mnoha lety. Společně s
manželem jako spolupraktikujícím věřím v Mistra a Fa a snažím se dobře dělat tři věci. Vím,
že Dafa není k léčení nemocí a vím, že buňky kultivujícího se přeměňují hmotou vysoké
energie. Ale pořád trpím dnou. Začalo to předtím, než jsem získala Fa. Nedávno mě celkem
dost bolely klouby. (Lidé se smějí)
Mistr: (Usmívá se) Kultivující vědí, že pokud jsou pilní, v těle se vám budou dít změny a
Mistr pro vás věci upraví. Nedělá to toto lidské tělo Mistra zde. Dělají to Mistrova Těla
Zákona. Pokud se ten problém od začátku kultivace nevyléčil, pak by ses opravdu měla snažit
najít problémy se xinxingem na své straně, podívat se, zda nemáš nějaké připoutání, a přijít na
to, v jakých ohledech se musíš kultivovat lépe. Tohle je opravdu věc tvojí osobní kultivace.
(Potlesk)
Učedník: Pozdravy od učedníků Dafa z oblasti Hory Pingding v provincii Henan.
Mistr: (Usmívá se) Přestaňme sem posílat pozdravy. Mistr ví, jak se cítíte.
Učedník: Jsme učedníci Dafa, kteří jsou starší občané, a do USA jsme přijeli před
nedávnem. Tak moc jsme si přáli vás vidět a slyšet vás vyučovat Fa, ale z mnoha důvodů jsme
nebyli schopni naše přání naplnit. Proto jsme požádali praktikující, která se Fa konference
účastní, aby naše pozdravy předala. Učedníci Dafa z města Changsha.
Mistr: Není třeba tohleto posílat. Mistr ví. (Mistr se usmívá)
Učedník: Mistře, posaďte se prosím, když učíte Fa. Stojíte už hodinu...
Mistr: To je v pořádku.
Učedník: V Tchaj-peji jsme nebyli schopni zamluvit pro Shen Yun nejprestižnější prostory,
Národní divadlo. Je to kvůli tomu, že jsme se my, učedníci, dost nesnažili?
Mistr: Na Tchaj-wanu jsou nějaká dobrá divadla, která nejsou v Tchaj-peji. Ale zdá se, že
žádné z divadel v Tchaj-peji velmi dobré není. Dokonce Národní divadlo může pojmout jen
přes devět set lidí, takže opravdu nezáleží na tom, zda si ho pronajmeme nebo ne. Proto jsem
po lidech nežádal, aby trvali na jeho pronájmu.
Učedník: Zdá se, že způsob, jakým tchajwanské vydání The Epoch Times odhaluje zlou
stranu, není moc oblíbený. Právě teď ho lidé na Tchaj-wanu široce nepřijímají. Řekl byste mi,
prosím, co bych měl dělat?
Mistr: Můžeš jim dát nějaká doporučení. To je zřejmě všechno, co můžeš udělat. (Mistr se
usmívá).
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Učedník: Kolik vnímajících bytostí jsme přesně zachránili? Jaké je to procento?
Mistr: Kolik lidí vystoupilo ze strany? Skoro všichni lidé, kterým jste objasnili pravdu,
jsou mezi tím počtem, který ze strany vystoupil. Ale není žádná záruka toho, že každá osoba,
která vystoupila ze strany, se nikdy nezapojí do pronásledování učedníků Dafa. Někteří lidé
však opravdu vystoupili ze srdce. Ale ať je to jakkoli, pokud někdo vyjádří úmysl [vystoupit],
božské bytosti pomohou postarat se o související věci. Sto třicet milionů Číňanů teď
vystoupilo ze strany, ale zlá ČKS tolik členů nemá. Ten počet zahrnuje lidi, kteří vystoupili ze
strany, [komunistického] svazu [mládeže] a mladých pionýrů, a také vysloužilé pracovníky.
Učedník: Předtím v Číně jsem si nevedl dobře v objasňování faktů ani v osobní kultivaci. V
těchto letech, kdy žiji mimo Čínu, často přemýšlím o lidech, u kterých jsem si nechal ujít
příležitost objasnit jim pravdu, ale měl jsem. Doufám, že mohu své výčitky odčinit tím, že
půjdu zpátky a pravdu jim objasním. Ale v mysli je pořád slovo „strach“.
Mistr: V kultivaci, pokud člověk dokáže být pevný, jistý a otevřený, je jisté, že tam bude
málo zasahování. Nemysli si, že „No, když to říká Mistr, udělám to.“ Co když tě potom, jak
se vrátíš, zatknou? Když mluvím o věcech jen z hlediska kultivace, opravdu byste neměli mít
v mysli žádný strach, být si jistí a otevření, dělat to, co máte dělat, pokračovat na cestě k
božství vznešeně a důstojně a nebát se. Policisté jsou také bytosti, které čekají na spásu.
„Pokud přijdou, pak jim dám pravdu“ - opravdu jsou nějací učedníci Dafa, kteří se tak
chovali. Získali si obdiv policie, která jim dokonce při odchodu řekla: „Ať se vám nic
nestane!“ Prostě výjimečné. (Potlesk) Ale teď, když jsi mimo Čínu, prostě dobře dělej to, co
máš dělat, a to je to samé.
Učedník: Zdravím Mistře. Mám za to, že princip Fa „bezpodmínečně spolupracovat“
znamená, že bychom měli udělat všechno, co koordinátor řekne. Moje otázka je, pokud
koordinátor v klíčovém momentu pro projekt neřekne, co dělat, jak máme spolupracovat?
(obecenstvo se směje)
Mistr: Někdy bude koordinátor nejdřív naslouchat nápadům druhých, než se rozhodne,
který je dobrý, aby ho přijal. To se stává. Ale jsou nějací lidé ve vedení, kteří nikdy nemají na
věci žádný názor. Nikdy nemají žádné nápady a nikdy do toho nevloží své srdce. To tedy
opravdu nestačí. Mistr ti svěřil tolik učedníků Dafa a očekává, že je dobře povedeš. Takže je
to něco, co musíš dělat a je to tvá zodpovědnost. Pokud to neděláš dobře, přímo to souvisí s
tvou kultivací.
Učedník: Zahrnuje princip Fa „bezpodmínečně spolupracovat“ také to, že v klíčovém
okamžiku pro projekt by měl mít koordinátor odvahu určit směr toho projektu?
Mistr: Samozřejmě, že tak to je, protože jak jinak by se uplatnily vaše dobré nápady?
Když jsme poprvé začali Shen Yun, uměním se zabýval nemalý počet učedníků Dafa.
Jeden mi pověděl: „Mistře, měli bychom to udělat takto,“ zatímco druhý člověk pak tvrdil tu
samou věc o jeho vlastním nápadu. Jedna osoba říkala, že něco je takhle, zatímco další osoba
mi říkala něco jiného. Všichni mluvili rozumně a dokonce dávali mnoho příkladů. Skoro
denně byli lidé, kteří mi předkládali své nápady. Co jsem si myslel já, bylo: „Já jsem jediný,
který tohle dělá, takže nikdo a žádná slova nemohou zasahovat a já vím moc dobře, jak bych
to měl udělat. Pokud by tohle byl koordinátor nějakého běžného projektu, skutečně by nebyl
schopen to ustát.“ Panečku, někteří byli opravdu přesvědčiví a opravdu se je těžko odvracelo.
Ale pokud se jako koordinátor nedržíš svého směru, opravdu nedokážeš nic uskutečnit.
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Učedník: V současnosti některé země stále nenásledují požadavky Shen Yun na spravování
financí. Promluvil by prosím Mistr o tomto znovu?
Mistr: Bude se konat schůzka o Shen Yun a tohle jsou věci, které by se měly dobře vyřešit.
Učedníci Dafa mají brát tyto druhy [finančních] věcí zlehka, protože kultivace je první
prioritou. Ale pokud se takové problémy stanou, pak se kultivuje těžko. Staré síly vás určitě
přinutí za to zaplatit a bude to zkouška, kterou nemůžete projít. Rozhodně tuto chybu
neudělejte.
Pokud nejsou podmínky přiměřené, pokud se jistí žáci prostě nechají unést anebo pokud se
jiné projekty potýkají s těžkostmi a vy zpronevěříte finance [pro Shen Yun], pak je to strašlivý
problém. Důvod je ten, že jak vy učedníci Dafa potvrzujete Fa nebo pracujete na nějakém
projektu, jste v procesu Dovršení se a kráčíte cestou kultivace, a tak musíte sami vyřešit
jakékoli překážky, se kterými se setkáte, aby se to počítalo za projití zkoušky, že ano? Když ji
projdete, je to mocná ctnost. Jestliže použijete peníze jiných lidí nebo zpronevěříte peníze
druhých nebo finance pro Shen Yun, pak je to jiné: ať uděláte pro ten projekt cokoliv, žádná
mocná ctnost tam nebude. A staré síly váš problém využijí: „Pomáháš svému Mistrovi
napravovat Fa anebo je to tvůj Mistr, kdo pomáhá tobě?“ Kromě toho je zpronevěření financí,
aniž by o tom druzí lidé věděli, anebo zacházení s penězi jako se svými vlastními, opravdu
zásadní tabu v kultivaci, nesmírně vážný problém. Takže někdy přemýšlím: rozhodně
neudělejte žádnou z těchto chyb. Mistr nebude tyto věci příliš zdůrazňovat a pro mě osobně to
není tak důležité. Ale opravdu se obávám, že kdokoliv takové chyby učiní, strávil všechna ta
léta kultivování zbytečně. Starým silám je jedno, zda jste dlouhodobý student, nový student
nebo koordinátor – mohou vás zničit tak jako tak.
Samozřejmě, všichni jste si ve skutečnosti vedli opravdu dobře a každý je unešený, když
vidí úspěch Shen Yun, který je při zachraňování lidí mocný. Všichni máte na mysli
podporování Shen Yun. Vím, že všichni takto přemýšlíte.
Učedník: Učedníci Dafa ze Xi’anu posílají Mistrovi pozdravy.
Mistr: Děkuji vám všem. Nemusíte posílat víc pozdravů.
Učedník: Jsem reportérem pro tchajwanské vydání Epoch Times. Letos jsme narazili na
hodně lidí z pevninské Číny všech různých profesí, kteří na Tchaj-wan přijeli jen proto, aby
viděli vystupovat Shen Yun. Nejenom že byli pohnuti, ale také si přáli pozdravovat soucitného
a úžasného Učitele Li Hongzhiho a vyjádřit svůj nejhlubší obdiv. Upřímně doufají, že Mistr se
bude moci vrátit do Číny a že Shen Yun Performing Arts se bude moci brzy vrátit do domova
kultury předávané bohy.
Mistr: Děkuji jim. Chci, aby Shen Yun v pevninské Číně vystupoval. (Potlesk) Uvidíme,
zda zbývá dost času. Pokud máme jít do pevninské Číny, pak nebudou stačit tři nebo dokonce
čtyři soubory. Někdo v souboru nedávno počítal, že kdyby nám v Číně vystupovaly ty tři
soubory, trvalo by šedesát let, jen aby představení viděli učedníci Dafa, (všichni se smějí), aby
ho všichni viděli. (Potlesk) Bylo by to tedy obrovské obecenstvo. Samozřejmě, jelikož
chceme zachraňovat vnímající bytosti, potřebujeme, aby se na něj šlo podívat víc běžných
lidí.
Učedník: Jménem učedníků Dafa v Číně z Pekingu a Tianjinu posílám Mistrovi pozdravy a
klaním se mu.
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Mistr: Děkuji vám všem. Není třeba dál posílat pozdravy.
Učedník: (Mistr: Nebudu vám číst pozdravy pro mě na začátku.) Jsem učedník Dafa z
Changchunu. Nejsme zaskočeni krutou zimou ani extrémním horkem, ani větry nebo dešti.
Vytrváváme ve vysílání spravedlivých myšlenek. Dokud pronásledování nepřestalo, naše
spravedlivé myšlenky neustanou a budeme dobře dělat tři věci. Mistře, prosím buďte klidný.
Mistr: Děkuji vám všem. (Potlesk) Učedníci v mém rodném městě si vedli opravdu dobře.
(Potlesk)
Učedník: (Mistr: Hmm, co s tímhle? Zase další pozdravy. Mám je číst?) Učedníci Dafa z
obce Yongling v městské části Xinbin ve městě Fushun v provincii Liaoning posílají pozdravy
soucitnému, velkolepému Mistrovi.
Mistr: Děkuji vám všem.
Učedník: Jak bychom měli lépe objasňovat pravdu o pronásledování západním médiím a
lidskoprávním organizacím?
Mistr: Objasňování pravdy, to je něco, co můžete dělat kdekoliv a u kohokoliv.
Nezaměřujte se speciálně na nějakou vládu, organizaci, atd. Nemějte tohle uvažování. Často
je to právě kvůli takovému uvažování, že se vám cesta zablokuje. Jak víte, my zachraňujeme
lidi. A co je to, co zachráníme, když zachraňujeme lidi? Jejich mysl. Takže to prostě zacilte na
mysl, zacilte to na jednotlivce. Nezaměřujte to na nějakou organizaci nebo subjekt. Pokud se
opravdu chcete zaměřit na nějakou organizaci a objasnit jim pravdu, můžete jít a udělat to.
Ale abyste dosáhli skutečných výsledků, když zachraňujete lidi, měli byste být otevření
objasňování pravdy komukoliv. Můžete objasňovat pravdu lidem jakéhokoliv společenského
postavení. Všechny vnímající bytosti čekají.
Učedník: Nejsem si jistá, jak odhalit a přesto se soucitně vypořádat s lidmi, kteří se už
dlouho vydávají za praktikující, když jsou s učedníky Dafa, a záměrně mezi námi vyvolávají
problémy.
Mistr: Opravdu, někteří lidé si myslí, že Dafa je dobrý a nechtějí ho opustit, ale
nekultivují, a tak fakticky rozdmýchávají problémy. Oni si to neuvědomují. A někteří žáci,
kteří mají silné lidské uvažování, dokonce rádi naslouchají tomu, co říkají. Přilákají skupinku
lidí a hovoří před nimi a všechno, co říkají, jsou lidská pochopení, a nejsou ve Fa. To skutečně
je vyvolávání problémů. Pro ty lidi, kteří nejsou pilní, ale mají pocit, že Dafa je dobrý a že je
to něco, bez čeho nemohou žít: doufám, že si nenecháte tuto příležitost nesčetných věků ujít;
doufám, že se můžete opravdu, pevně kultivovat a něco si z něj vzít; a jen pak jste čas
strávený mezi učedníky Dafa nepromarnili.
Učedník: Pokud se učedník Dafa sám dobře nekultivuje, je to tak, že bez ohledu na to,
kolik toho udělá, nedosáhne cíle zachraňování vnímajících bytostí?
Mistr: Ne, tak to není. Tohle mi ve skutečnosti připomíná jeden princip. Někteří lidé – a
hlavně mnozí lidé v pevninské Číně – by řekli: „Protože sis nevedl dobře, nemáš co na mně
hledat chyby.“ Tato slova vám mohou znít správně. „Jistě, až si povedeš dobře, můžeš mě
kritizovat.“ To ve skutečnosti není správné. Nikdo není dokonalý. Možná, že ta osoba má
nedostatek v jednom ohledu, ale možná v jiných ohledech je o trochu lepší. Ať je ten člověk
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kdokoli, pokud to, co říká, je správné, měli byste mu naslouchat. Nezáleží na tom, zda si
myslíte, že je dobrý nebo špatný člověk. Jen tento způsob je správný. Takže ať už máte pocit,
že jste si v kultivaci vedli dobře nebo ne, stejně byste měli jít a dělat věci k objasňování
pravdy. (Potlesk)
Učedník: Všichni učedníci Dafa ve městě Tangshan v provincii Hebei zasílají Mistrovi
pozdravy. Od 20. července 1999 byla tohle vždycky jedna z nejtvrději pronásledovaných
oblastí v celé zemi. A vloni došlo k dvěma příhodám rozsáhlého pronásledování, které
přinesly vnímajícím bytostem obrovské ztráty. Mohl by prosím Mistr tohle objasnit?
Mistr: Když o tom budu mluvit, takovýchto věcí je prostě příliš mnoho. Takto se ve
skutečnosti věci mají po celé pevninské Číně. Avšak jak Mistr právě řekl, pokud mají naši
učedníci Dafa silnější spravedlivé myšlenky, jsou schopni se při pronásledování chovat tak,
jako se chová kultivující, a mít méně lidských připoutání, pak bude méně pronásledování.
Čím víc lidských připoutání, tím víc problémů. Někteří lidé se pořád nepoučí. Brzy potom,
co se dostanou z pracovního tábora, začnou znovu přicházet všechny možné lidské myšlenky
včetně připoutání k předvádění se. To pak přinese problémy, že ano? Nejenom že ta osoba za
to bude trpět, ale také to ovlivní celé prostředí. Proto, pokud by si každý učedník Dafa
dokázal vést dobře, řeknu vám, to pronásledování by nepokračovalo a už by dávno skončilo.
(Potlesk)
Učedník: V některých oblastech má vedoucí Asociace Dafa zároveň na starosti mnoho
věcí, jako Epoch Times, NTDTV, Asociaci Dafa a skupiny projektů na objasňování pravdy.
Musíme s ním konzultovat všechno.
Mistr: Opravdu, tak to v některých oblastech je. Pokud je to skutečně kvůli nedostatku
pracovních sil, pak tam není co kritizovat. U některých oblastí je to však opravdu
problematické. I já přemýšlím: pokud by někdo mohl převzít moje místo, nepracoval bych na
Shen Yun. Při potvrzování Fa musíte nechat každého učedníka Dafa kráčet svou vlastní cestou
a dát jim [šance na] mocnou ctnost. Pokud si pro sebe zaberete příliš moc věcí, ve skutečnosti
je možná nebudete dělat dobře. Při pohledu z jiného úhlu, byla to připoutání, co způsobilo, že
věci děláte takto? Pak je to ve skutečnosti problém v kultivaci, který jste nepřekonali. Co se
mě týče, já jsem ochotný se věcí vzdát. Mohu se vzdát čehokoliv. Stejně mají ty věci lidi
zocelit, tak proč se toho nevzdat? Všichni jste kultivující, a když je tu Fa, čeho se bát? Já jsem
ochotný cokoliv předat jiným, tak proč to nedokážete vy? Mým záměrem je lidi zocelit, tak
proč to nenecháte udělat ostatní lidi? (Potlesk)
Učedník: Učedníkům Dafa z provincie Heilongjiang Mistr chybí. Překonáme jakékoli
strasti a budeme dobře dělat tři věci. Pod Mistrovým osobním vedením se stal Shen Yun
nejlepším představením na světě. Naše pochopení je, že právě teď s tím musíme zacházet s
našimi nejvyššími měřítky.
Mistr: Ach, mluvíš o DVD Shen Yun. Učedníci Dafa v pevninské Číně pro ně chtějí
vyrobit vkusné balení. Udělejte to v souladu s vašimi schopnostmi a prostředky. Jelikož hodně
praktikujících pořád ještě zažívá mnoho obtíží, pokud by to tak udělal každý, mělo by to
dopad na vaše normální každodenní životy. Někteří praktikující by se zřekli jídla a pití, aby
finančně vypomohli. Nevytvářejme pro naše praktikující potíže. Jak možná víte, Shen Yun a
Hora nikdy nepřijali finanční dary od běžných praktikujících. Ale vždycky jsou nějací, kdo
darují, a my to vždycky musíme vrátit. Přijímáme dary pouze od těch, kdo jsou podnikatelé
nebo dost zámožní. Nepřijímáme je od jiných, kteří mají běžnou práci.
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Učedník: Za okolností v Číně, jak můžeme rozpoznat mezi tím, být racionální a mít strach?
Mistr: V prostředí pevninské Číny, pokud opravdu dokážete být bez jakéhokoli strachu,
řekl bych, že to je opravdu pozoruhodné. Ta atmosféra teroru byla ve skutečnosti zosnována
starými silami a byla vytvořena na základě současných okolností učedníků Dafa. Za
předpokladu, že jsi beze strachu, oni si budou myslet, že [prostředí] není schopno lidi
dostatečně zkoušet. Pokud nemáš vůbec strach, udělaly by všechno zbytečně, že ano? Ony tě
jen chtějí vystrašit a vidět, zda se v těchto šeredných poměrech odvážíš pracovat na záchraně
lidí. To je to, co dělají.
Spravedlivé myšlenky některých žáků jsou silnější, a tak mají méně strachu a chovají se
sebejistěji, čestněji a důstojněji. Někteří lidé mají strachu víc, takže si tak dobře nevedou. Je
velice malý počet lidí, kteří jsou úplně beze strachu. V oblastech, kde nejsou věci tak vypjaté,
je takových lidí víc. Ale v místech, kde je hodně zla a tlaku, je jich velice málo. Není to tak,
že když máš strach, nejsi k ničemu. Jde o to překonat své strachy a pokusit se dělat dobře tři
věci se silnějšími spravedlivými myšlenkami - a to je mimořádné. (Potlesk) Abych to uvedl do
kontextu, bez ohledu na to, jak se možná bojíš, pokud, když čelíš zodpovědnosti zachraňovat
vnímající bytosti, cítíš povinnost jednat, jít lidi zachránit, to je pak pozoruhodné.
Učedník: Právě teď je hodně lidí, kteří ještě nebyli zachráněni. Mohla bych Mistra
obtěžovat, aby víc pohovořil o důležitosti využít čas co nejlépe k objasňování pravdy a
propagaci „tří výstupů“?
Mistr: Nemyslím si, že je o důležitosti tohoto třeba říci příliš mnoho, nebo ano?
Zachraňovat lidi je vaše zodpovědnost a něco, co musí dělat každý učedník Dafa. Možná
řeknete: „Kultivoval jsem se dost dobře. Každý den čtu knihu a dlouho dělám cvičení.“ Ale
řekl bych, že tohle není kultivace učedníka Dafa období nápravy Fa; nekultivovali jste se. A
proč je to tak? Protože učedníci Dafa nejsou ti mniši z minulosti, kteří pouze usilovali o
osobní Dovršení. Učedníci Dafa mají poslání, a proto se vám říká „učedníci Dafa“. Vaším
cílem není vaše osobní Dovršení. Je jím vést velkou skupinu životů k Dovršení. Takže musíte
jít a dělat to. (Potlesk)
Učedník: Stavy mysli spolukultivujících, kteří prošli zlým pronásledováním, a těch, kteří
nějakou dobu žijí mimo Čínu, jsou rozdílné.
Mistr: Opravdu. Všiml jsem si u lidí, kteří přijdou z pevninské Číny do Ameriky, že když
jdou po ulici a uvidí západní policisty, vypadá to, že se pořád bojí. A když řeknou slova:
„Falun Gong“, bojí se, co si ostatní budou myslet. Pořád mají v sobě hodně strachu. Protože
byli v těch poměrech [v Číně] dlouhou dobu, komunikovali spolu nenormálně, a protože
chování a myšlení lidí tam vychází z kultury zlé strany, existuje rozdíl v tom, jak se tito lidé
chovají.
Protože tu žili dlouho, učedníci Dafa žijící mimo Čínu teď zapomínají, v čem jsou lidé v
Číně jiní. A zejména v těchto letech je ten rozdíl ještě větší. A tak se diví: „Jak to, že lidé, co
přichází z pevninské Číny, jsou tak divní?“ Obzvlášť když se uvnitř bojíte, žáci mimo Čínu
cítí, že když hovoříte, chodíte kolem horké kaše. Uvažují proto, zda ten člověk není špión.
Opravdu mají takový pocit. Často jim říkám, jak v pevninské Číně, po dlouhé době
pronásledovaní a dlouhé době v prostředí stranické kultury, lidé začnou takoví být a
neodvažují se s nikým podělit o svoje myšlenky. To není normální. Je to proto, že v té čínské
společnosti se okamžitě chytí nedostatků a chyb lidí, dostanete nálepku a budete napadáni.
Mimo Čínu nic takového není a ani v dějinách lidstva nikdy nebylo. Je to tak pouze ve
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společnosti zlé ČKS. Mimo Čínu, když jsou spolu dva lidé, kteří se ani neznají, řeknou si
všechno od „a“ do „z“ o svých rodinách, všechno velice otevřeně a přirozeně.
Někdy si lidé z pevninské Číny myslí, že lidé v zahraničí jsou tak naivní, dokonce říkají
lidem všechno o svých rodinných záležitostech. Ale to je normální lidské chování, není to
tak? [Takováto věc] je kvůli tomu, že lidé v Číně byli popleteni tou zlou stranickou kulturou,
tou společností; a pramení to z toho, že si tam prošli těmi politickými hnutími. Neustále
skrývají své myšlenky a všeho se bojí. Ta zlá ČKS je opravdu prostě příliš zlá! (Potlesk)
Učedník: Učedníci ve Velké Británii vytrvali v poklidném protestování před čínským
konzulátem déle než deset let. Učedníci na to mají v současnosti rozdílné názory.
Mistr: Co si myslím já, ať už je to, jak chce, každičkou věc, kterou učedníci Dafa dělají k
potvrzování Fa, Mistr schvaluje. A to zahrnuje tiše sedět před konzulátem, pomáhat lidem ve
světě poznat a pochopit a nechat kolemjdoucí vidět, že tito lidé jsou pronásledovaní. Je to
odhalování zla. Myslím si, že co děláte, je skvělá věc a mělo by se to dělat. (Potlesk) Celou
dobu jsem tento přístup schvaloval. A lidé si všimnou, že žádné jiné zemi se tohle před jejich
konzulátem neděje. Stává se to pouze ničemnému zločineckému režimu zlé ČKS. Vždycky
jsem tento přístup schvaloval.
Učedník: V pevninské Číně, když se tělo spolukultivujícího necítí dobře, ve většině případů
je to proto, že staré síly toho člověka pronásledují, a my všichni proti tomu pracujeme se
spravedlivými myšlenkami a díváme se dovnitř. Po opuštění Číny, když se tělo
spolukultivujícího necítí dobře, přisuzují to odstraňování karmy. Nemám v tomhle dobré
pochopení podle principů Fa.
Mistr: Ve zlém prostředí, hlavně v Číně, je v jiných dimenzích hodně zla, a to vás
pronásleduje. Mimo Čínu tolik zlých faktorů není a ten tlak je pryč. V současnosti, ať už je to
odstraňování karmy nebo zasahování od zlých faktorů, všechno je to práce starých sil. Je to
všechno stejné – jen se jim říká jinými jmény. Jsem proti všemu, co staré síly dělají. Nic z
toho nepřijímám. A tím méně by měli být učedníci Dafa nuceni takové trápení snášet.
(Potlesk)
Učedník: Získal jsem Fa v roce 2010. Dnes je to poprvé, co jsem na Fa konferenci a teď
mám tu čest vidět Mistra osobně. Dovolte mi prosím předat pozdravy Mistrovi v zastoupení
mé sestry a její dcery.
Mistr: Děkuji, děkuji. Mistr ví.
Učedník: Mistře, rád bych se zeptal, proč byly některým učedníkům Dafa z pevninské Číny,
kteří byli těžce pronásledováni a kteří přišli do USA, odmítnuty žádosti o politický azyl.
Mistr: Jsou dva důvody. Ten první je, že v Číně jsou možná stále nějaké věci, které byste
měli udělat, ale ještě jste je neudělali. Možná, jsou tam lidé, které máte zachránit, ale ještě
jste je nezachránili? Pouze hovořím z pohledu principů Fa. Neříkám, že tohle je nezbytně vaše
situace. Další důvod je, jak víte, že když američtí imigrační úředníci kladou otázky, jsou
velice přímí. Ale když mluvíme my, Číňané, nejsme otevření. V pevninské Číně, jakmile se
vyjádří ta obecná myšlenka, všichni lidé to pochopí: „Á, tak to je.“ Ale lidé v západní
společnosti takto neuvažují. Takže věci často nejdou moc hladce a někdy to ty imigrační
úředníky rozladí: „Proč mi nedáváte přímou odpověď?“ Myslí si, že se nemůžete
vymáčknout, protože lžete. Ale vy nelžete. Pramení to ze způsobu, jakým věci vyjadřujete
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nebo vašeho způsobu uvažování, vašeho pochopení nebo vašich představ. Vskutku jsou tam
rozdíly. Zkuste odpovídat přímo. Samozřejmě, je tam další příčina, která je klíčová: kultivační
stav člověka.
Učedník: Jestliže si mediální společnost najme pro některé úkoly běžné lidi, uniknou dobré
nápady, které pochází ze sdílení zdrojů našich učedníků Dafa, do běžné lidské společnosti?
Mistr: Pokud jsou vaše vlastní reklamní schopnosti chabé a vy najmete nějaké obyčejné
lidi, aby pracovali na reklamě, na marketingu, pak to nemusí být žádný velký problém. Ale u
jiných věcí, pokud by [nepraktikující] osoba byla ve stejné kanceláři, pak by to mohl být
velký problém. Je docela možné, že by mnozí lidé předpokládali, že je učedník Dafa a nebyli
by opatrní na to, co říkají. Samozřejmě by tam byl rozdíl v tom, jak se věci chápou. A pokud
by byly problémy s jeho minulostí, pak by to přineslo větší problém. Zlá strana považuje
jakoukoliv informaci o Falun Gongu za „zpravodajské informace“. Takže tyto věci jsou
ošemetné. Pokud najmete lidi z běžné společnosti, nenechte je, aby byli společně s vámi.
Dejte je na oddělené místo. Učedníci Dafa tak budou vědět, že ti jsou nepraktikující, a tito
jsou učedníci Dafa. Jinak se pomíchají.
Učedník: Jsem učedník Dafa ze severovýchodní Číny. Mnoho učedníků Dafa je stále
pronásledovaných v čínských věznicích a pracovních táborech. Co bychom měli dělat,
abychom účinněji vysvobodili naše spolukultivující?
Mistr: Každý člověk má svou vlastní kultivační cestu. Jako učedníci Dafa, je jen náležité,
že myslíte na pomoc vašim spolukultivujícím, aby trpěli méně pronásledovaní. Ale co se týče
toho, jak to dělat konkrétně, v kultivaci do hry vstupuje kultivační stav člověka. Je-li jeho
kultivační stav dobrý, bude snadné pomoct; pokud je jeho stav mimo, nebude snadné pomoct.
Mohu pouze říct, že byste se měli snažit, co nejvíc můžete, v rámci svých možností dělat to,
co byste měli dělat. Ve skutečnosti na tomhle pracují učedníci Dafa po celém světě. Odhalují
zlo a omezují ho.
Učedník: Jak by měli učedníci Dafa dobře využívat média ve společnosti?
Mistr: Dobře využít média běžných lidí? Řeknu to takto: Záležitosti učedníků Dafa máme
řešit my – musíme je udělat my sami. Pokud se spoléháte, že je udělají běžná média, pak by
byla mocná ctnost té mediální společnosti příliš velká. Jak víte, některé noviny mají obrovský
vliv. Kdyby některé noviny odhalily pravdu o pronásledování Falun Gongu a pokryly celou
věc od A do Z velmi jasně, pomysleli byste si, že to byla rozhodně dobrá věc. Hodně lidí by si
myslelo, že to bylo prostě skvělé. Ale staré síly by se s tím rozhodně nesmířily, jelikož by to
zničilo prostředí, které vytvořily. Rozhodně by protestovaly proti něčemu, co poškozuje to
údajné „prostředí“, o kterém si myslí, že prověřuje učedníky Dafa. Proto o tom po celé ty roky
média běžných lidí neinformovala. O těchto věcech jsem věděl už dávno, takže jsem vás
nikdy nežádal na tomto pracovat. Pokud to půjdete udělat, zpráva vyjde negativně.
Samozřejmě, někteří reportéři viděli Shen Yun nebo se dozvěděli pravdu při kontaktu s
učedníky Dafa, a v tom případě jsou jiní. Takže někdy se objeví příležitostná zpráva o
určitých věcech, a to je samo sebou skvělé, vynikající. Dá se pouze říct, že ta osoba je
výjimečná a zvolila si pro sebe budoucnost. Dá se to podat jedině takto. Ale pokud byste
chtěli, aby se takové věci přihodily v širokém měřítku nebo aby lidé reportovali náš příběh
zeširoka, to se za ty roky ještě nestalo. Není to tak, že nejste schopní to udělat, ani to není
proto, že Mistr vás nenechal. Je to tak, že staré síly běžnou společnost omezují.
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Učedník: Nedávno bylo v Hongkongu nějaké zlé zasahování. Bylo to vyvoláno lidskými
připoutanostmi na straně většiny hongkongských učedníků Dafa? Anebo jsou tam jiné
důvody?
Mistr: Když se dostanete do problémů, neukazujte prsty jeden na druhého. Každý by nad
tím měl v klidu popřemýšlet. Hongkong je pro zlou ČKS přední linií a je teď těsně u jejích
čelistí. Když odhalujete zlo tam, je tak plná nenávisti, že ji bolí zuby až na kořen [od
skřípání]. Bylo by nenormální, kdyby [ČKS] tyto zlé věci nedělala. Ale učedníci Dafa jsou
úžasní. Celé ty roky děláte vynikající práci a dokázali jste za těch okolností odhalit zlo s
velkou silou. Ačkoliv je tak plná nenávisti, až ji bolí zuby, není nic, co by mohla dělat. A u
svého posledního záchvěvu šílenství se už ani nestará o její údajnou „jednu zemi, dva
systémy“ nebo o [svoji] pověst. Lidé ve světě vidí, že ta zlá strana ztratila rozum a znovu se
zbláznila se svými špinavými triky.
V této době se musíte chovat klidně a racionálně. Tohle je místo, které bylo předtím
uspořádáno pro učedníky Dafa, aby objasňovali pravdu. Mohlo by tedy takové šílenství trvat
dlouho? Nebude. A staré síly to dělají, aby se zaměřily na určitá lidská připoutání. Pokud má
jeden člověk problém, je to otázka osobní kultivace. Ale pokud má v kultivaci hodně lidí
problémy, vyvstanou problémy v širší situaci. Takže když se s věcmi setkáte, musíte zůstat
vyrovnaní. Mistr tuto věc pozoruje a pozoruji stavy mysli učedníků Dafa a jak se každý
člověk s těmito věcmi vypořádává.
Učedník: Někteří lidé všude šíří falešná učení Fa. Jak bychom měli takové věci řešit, když
na ně narazíme?
Mistr: Jako jednotlivec: neposlouchej to, nedívej se na to - a to je všechno. Proč jsou lidé
těmito věcmi stále rozkolísáni, když vědí, že jsou falešná, a vědí, že webstránka Minghui
tohle mnohokrát oznámila a o problému hovořila?
Přemýšlejme o tom: jaký je důvod toho, proč se takové věci mezi našimi žáky stávají?
Není to proto, že někteří lidé rádi slyší informaci z druhé ruky? Je to připoutání zrozené z
lidského uvažování. Takže staré síly se při cílení na to lidské uvažování domnívají: „Pokud ho
nenecháme ošklivě spadnout, nezmění se a toho uvažování se nezbaví. Musíme ho kvůli
tomuto nechat spadnout.“ A tak nechají ty lidi jít šířit klevety. Lidé, kteří šíří klevety, se sami
o ty klevety zajímají, a proto to dělají.
Nespadli někteří lidé? Spadli a po léta se nedokázali postavit. Nakonec si to uvědomili a
byli sklíčení lítostí. Mistr takové věci neuznává, ale že se to zlo odvážilo udělat, bylo proto, že
jste mu dovolili, aby se chytlo principu. Kdybyste se dokázali zbavit toho připoutání dřív,
nebyly by tam takové ztráty. Tohle je obzvlášť [důležité], když kultivujete mezi takovou
velkou skupinou. Když se lidé kultivovali v minulosti, aby se někomu umožnilo uspět v
kultivaci, použily se různé přístupy, aby mířily na různá lidská připoutání a odstranily je. Pak,
když učedníci Dafa mají mezery, zlo míří na jejich připoutanosti a rozdmýchává problémy.
Někdy zlo míří na cokoliv, čeho se bojíte - a to realizuje anebo vyvolá cokoliv, čím se vaše
mysl zaobírá.
Učedník: Jak můžeme pomoct učedníkům, kteří nejsou pilní nebo kteří spadli, aby se
dostali zpátky na správnou cestu?
Mistr: Objasněte mu pravdu stejně, jak to děláte s někým, kdo se neučí Fa. Je to tak proto,
že jakmile spadl, nedokáže už ani odříkat Lunyu a nedokáže si v mysli vybavit žádné pasáže z
knih Dafa. Pokud se opravdu chce vrátit, musí začít studovat od začátku. Musí začít znovu.
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Učedník: Někteří učedníci nevěnují moc pozornosti změnám čínských znaků, které byly v
knihách provedeny. Jak mohou být takové knihy předány pozdějším generacím?
Mistr: Věci pro pozdější generace vyřeší Mistr. Ale učedníci Dafa by se měli dobře činit s
tím, co mají dělat.

Učedník: Je pár žáků z Číny, kteří jsou velmi pracovití, ale jsou velice připoutaní ke svým
vlastním pochopením.
Mistr: Opravdu. Proč je tedy pronásledování v pevninské Číně tak kruté? Jedním
důvodem je to, že lidská uvažování některých lidí jsou prostě tak silná. Řekl jsem, že když
pracujete jako skupina, není možné, aby byl číkoliv nápad úplně dokonalý. Společnost se
neustále mění a stejně tak poměry. A není pravda, že lidé považují jednu věc za módní dnes,
ale pak zítra je to něco jiného. Je to neustále se měnící společnost. Netrvejte proto na tom, že
vaše vlastní nápady jsou tak dobré. Pokud něco slouží k dokončení úkolu, jděte a tvrdě na tom
spolupracujte. Pokud máte pocit, že něco není v nějakém ohledu ideální a co nejvíc se
vynasnažíte to zlepšit, pak to je pozoruhodné, to je to, co chtějí božské bytosti vidět, a to je to,
co by měl kultivující dělat. (Potlesk) Nejde o to, který nápad nebo čí nápad je dokonalý nebo
úžasný. Možná jste vyhráli hádku, ale to je přesně to, proti čemu se božské bytosti staví, a
Mistr to také nechce vidět. A kromě toho si staré síly myslí, že čím méně je [nápad] úplný, tím
lépe. Jelikož takto, když se jím řídíte a začnou v něm být zřejmé všechny možné chyby, pokud
jste schopni ty věci vynahradit, to je pak pozoruhodné. Ta situace poskytla každému
příležitost společně se kultivovat. Tak se na to dívají.
Učedník: Někteří spolukultivující pracují na plný úvazek pro několik médií a nemají žádný
příjem, ze kterého by udržovali svůj každodenní život. Některá média poskytují příspěvky na
živobytí; peníze darují praktikující. Někteří kultivující došli k pochopení, že přijímání finanční
podpory není v souladu s Fa, který vyučuje Mistr o vyplácení platů, a tak od společnosti
odešli a našli si obyčejné zaměstnání. Teď se rozhodli pracovat na jiných pravdu
objasňujících projektech. Já této otázce přijímání finanční podpory čelím také. Jak tomu mám
rozumět?
Mistr: Některá z médií poskytují finanční podporu s mým souhlasem. Pokud chcete, aby
mediální společnost uspěla co nejrychleji, ale nemáte žádné platy, jak by to mohlo fungovat?
A pokud lidé nepracují na plný úvazek, je to realizovatelné? Takže na začátku je v pořádku to
udělat. Například pokud má NTDTV začít znovu a vést si dobře, je v pořádku tohle udělat
během tohoto časového období, kvůli těm okolnostem. Ale nebude to trvat dlouho. Ten nový
člověk ve vedení to nenechá trvat příliš dlouho.
Učedník: Protože je to tak dlouho, někteří dlouhodobí žáci v Číně nebyli pilní a dokonce
přestali kultivovat. Co bychom měli dělat?
Mistr: U kultivace, copak nevíte – staré síly právě chtějí prosít ty, kdo nejsou pilní nebo
nedosahují měřítka. Už to bylo řečeno předtím, kultivace je zrovna jako rýžování zlata, že
ano? Všechen písek se proseje a zbude pouze zlato. Neříká jedno úsloví: „Velké vlny
prosévají písek“? Uprostřed velkých větrů a vln je to, co se proselo, písek, a to, co zůstane, je
zlato.
Ve skutečnosti si myslím, že všechny vnímající bytosti by měly v tomto období historie
učinit klíčové rozhodnutí o své existenci. Pokud se už někdo nechce kultivovat, je to úplně na
tom člověku samotném. V poctivé kultivační cestě se nikdo ke kultivaci nenutí. Pokud v tom
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není srdce člověka, pak je jeho přítomnost mezi kultivujícími falešná. Takže můj postoj je po
celou dobu ten, že pokud kultivujete, já jako váš mistr se o vás postarám; a pokud
nekultivujete, můžete svobodně odejít. Pokud v tom není srdce člověka, nebude to fungovat.
Učedník: Ničemná strana začala snižovat použití pracovních táborů na učedníky Dafa, ale
zvýšila používání vězeňských trestů a těžkých vězeňských trestů. Začíná se zlo znovu vzmáhat?
Mistr: Je to případ starého vína v nové lahvi. Zlu došly triky. Ukázalo lidem všechny své
zlé taktiky a tohle se stalo, aby se vyzkoušela lidská připoutání.
Učedník: Před pár lety Mistr řekl při svém vyučování Fa, že učedníci Dafa mimo Čínu by
se tam neměli vracet. Mohou jít teď učedníci Dafa ze zámoří zpět do Číny?
Mistr: Pokud jste na černé listině zla a půjdete zpátky do Číny, určitě vás vypátrají. Pokud
vás nechají se vrátit, je to ze dvou důvodů: jedním je dostat z vás údajné „tajné informace“;
ten druhý je udělat z vás špiona. Jinak vás nenechají se vrátit. Proto, když se mnozí lidé vrací
z cesty, kde byli zpátky v Číně, jejich spolukultivující jim nevěří. Myslí si: „Těžko říct, cos
dělal, když jsi byl zpět v Číně.“ Takhle budou lidé přemýšlet. Chcete si opravdu přivolávat
takové problémy?
Učedník: Nedávno byl odhalen mimořádně zlý pracovní tábor. A také, obyčejný člověk
zveřejnil knihu odhalující zlo toho tábora. A jsou běžní lidé a běžná média, kteří chtějí udělat
rozhovory s žáky z pevninské Číny, kteří byli pronásledováni v pracovních táborech. Někteří
čínští žáci jsou ochotni vystoupit a zlo odhalit. Rád bych se zeptal Mistra, je to vhodné v této
době?
Mistr: Samozřejmě, že je to vhodné. Proč bychom to neodhalili? (Potlesk) Žáci mimo
pevninskou Čínu do toho mohou dát hodně úsilí. Žáci uvnitř [Číny] by měli dbát na svou
bezpečnost. Vždycky jsem odmítal toto pronásledování přijmout a nepřijímám ty věci
sestavené starými silami. Ani je nikdy [přijímat] nebudu. (Potlesk)
Učedník: Minghui neustále publikuje články, kde žádá lidi, aby přestali narušovat Fa, ale
někteří žáci v Číně si v tom stále neudělali jasno.
Mistr: Opravdu. Jsou ovládáni zlem a dokonce oponují Minghui. Víte, proč zveřejňuji
informace na Minghui? Je to k tomu, abych vám řekl, že jsou důvěryhodné, že je to platforma,
přes kterou mohou učedníci Dafa komunikovat. Řečeno z jiného úhlu, Mistr je také sleduje a
nebudou mít žádné větší problémy.
Učedník: Někteří spolukultivující v pevninské Číně dělají cvičení společně na veřejnosti.
To vedlo k zatčením. A neobjasňují aktivně pravdu.
Mistr: Neobjasňovat pravdu a neřešit tyto otázky není správné. Když jsou podmínky
vhodné, ti žáci v některých oblastech nemají problém, když chodí cvičit ven. Ale některé jiné
oblasti by je neměly slepě napodobovat. Když je situace stále dost zlá, nedělejte to, protože to
přinese ztráty.
Učedník: Pouze asi půl milionu učedníků Dafa uveřejnilo na Minghui slavnostní
prohlášení. Je to proto, že je mnoho těch, kdo udělali špatné věci, ale stále nevykročili? Jak
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jim můžeme lépe pomoct?
Mistr: Prostě se dobře čiňte v tom, co učedníci Dafa mají dělat. Jakmile spolukultivující z
minulosti opravdu spadl, pak k němu přistupujte zrovna jako k běžné osobě při objasňování
pravdy. Nezacházejte s ním, jako kdyby byl stále kultivující. Pokud si myslíte, že jsou jeho
pochopení stejná jako vaše, pak se mýlíte. Jakmile někdo spadne, je zrovna jako obyčejný
člověk. Takže mu musíte objasnit pravdu zrovna tak jako běžnému člověku. Řekl jsem vám
předtím, že pokud člověk přestane kultivovat, z jeho paměti budou vymazány všechny stopy
Fa. Takže si nebude nic pamatovat. Pokud hodlá kultivovat, pak musí kultivovat od znova a
začít znovu od začátku.
Učedník: Kromě položených otázek dostali pracovníci konference lístky od žáků z mnoha
oblastí. Dáme je Mistrovi později.
Mistr: Tohle mi napsali pracovníci konference. Byla tam velká hromada pozdravů
Mistrovi, které sloučili. Přečtu vám je. Celé tělo učedníků Dafa z Taiyuan, Shanxi; Pekingu;
Zhuzhou, Hunan; Chengdu, Sichuan; Jinzhou; města Jixi city z Heilongjiang; Nanyang;
městské části Fushan; Baoding, Hubei; Shanxi; Yushan; Shenzhen; Liuzhou, Guangxi;
Shijiazhuang; Panjin; Macau; Jinan; Tangshan, Hebei; Liaocheng, Shandong; Shenyang;
Anhui; Shaanxi; Yunnan; Suzhou; Changchun; Heilongjiang; Lingyuan; Weifang;
Mudanjiang; Chifeng, Vnitřního Mongolska; Shandong; Yunnan; Pingjiang, Hunan; Pingshan,
Hebei; Chengde; Wuhan, Hubei; Šanghaje; Jinzhong, Shanxi; Yuci; Guangzhou; Hunan;
ministerstva letectva, Pekingu; městské části Hongshan, Wuhan; města Huanggang, Hubei;
města Wuxue; města Macheng; města Huangshi; města Xishui; Xinjiang; Langfang, Hebei;
Zhejiang; města Panzhihua; Leshan, Sichuan; univerzit a vysokých škol v Pekingu; Jiangsu;
Liaoning; Fujian; Dalian; Tianjin; Henan; Datong; Deyang, Sichuan; Zhangjiakou, a Gansu
posílají své pozdravy Mistrovi.
Mistr: Všem vám děkuji. (Potlesk) Je jich víc. Pracovníci konference pozdravy sloučili.
Tohle je další část. Všichni učedníci Dafa z Japonska; Los Angeles v USA; Austrálie;
Rumunska; Holandska; Norska; Havaje; Vancouveru; Íránu; Dubaje; Nového Zélandu;
Vietnamu; Koreje; Itálie; Francie; Anglie; Španělska; Malajsie; Sydney; Tchaj-wanu; San
Francisca, Kalifornie, USA a New Yorku posílají Mistrovi své pozdravy. (Potlesk)
To je vše, co teď řeknu. Dnes je účast přes osm tisíc. Kdyby každý z vás poslal lístek,
určitě bych nebyl schopen je všechny přečíst. Ale stejně, otázky, které jsem právě zodpověděl,
možná byly reprezentativní. Doufám, že si z toho každý něco vzal. Pokaždé, když máme Fa
konferenci, Mistr to tak udělá, pokud bude čas, a pokusí se zodpovědět víc vašich otázek. Ale
ať je to jakkoli, bez ohledu na to, kolik toho řeknu, stále to musíte být vy, kdo kultivuje. Mistr
může pouze sloužit k tomu, aby poskytl vedení. Samozřejmě, v kultivaci pořád platí, že
„kultivace je na vás, gong je na mistrovi.“ To je jisté. Ale až se setkáte s problémy, až zažijete
celou tu škálu různých scénářů tam venku mezi obyčejnými lidmi, musíte to být vy, kdo je
zvládne.
To je pro dnešek všechno. Doufám, že budete kráčet poslední částí vaší cesty dobře.
Opravdu mnoho času nezbývá. Kdykoli to může skončit a ta další fáze může začít kdykoli.
Děkuji vám všem. (Všichni učedníci stojí. Dlouhý, nadšený potlesk.)
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