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(Dlouhý, vřelý potlesk všech zúčastněných)
Mocnou Římskou říši by nikdy nenapadlo, že bude poražena z rukou křesťanů. Řečeno
jasněji, bylo to pronásledování křesťanů, co přivodilo pád té říše. Třebaže se může zdát, že
nikdo v celé dnešní společnosti by se neodvážil dotknout té hrozivé a arogantní, ničemné
ČKS, podívejte se, jak [režimy] v zemích východní Evropy padly během okamžiku. Všechno
řídí bohové. Pronásledování Falun Gongu ničemnou ČKS je velmi podobné pronásledování
křesťanů Římskou říší – mysleli si, jak nejsou hroziví, a byli příšerně arogantní a prostě si
nedali v ničem říct. ČKS nikdy nečekala, že se to dostane do tohoto dnešního bodu. Přesně
jako když tenkrát na začátku pronásledování uvrhli učedníky Dafa do neustálého stavu
strachu, teď jsou oni těmi, kdo se neustále obávají a mají strach. Ale to není vše. Všechno, co
udělali, přinese zcela jistě odplatu. Už dávno jsem řekl, že člověk bude muset nést následky
za všechno, co v tomto světě dělá; cokoliv udělal, bude za to muset karmickou odplatou
zaplatit. V některých případech je odplata okamžitá, v tomto současném životě. To slouží
lidem jako upomínka či varování. V dalších případech se odplata objeví později.
V každém případě, žádný zlý režim v historii se nesetkal s dobrým koncem. V historii
máme nespočet případů, ale když se ničemové zblázní, když je hlava člověka naplněna zlem,
nebo když mysl zatemňuje žárlivost, ať řeknete cokoliv, zůstane to nevyslyšeno. Toto
pronásledování je podobné pronásledování křesťanů Římany, jen je horší. Zahrnuje zločiny,
ke kterým předtím na této planetě nikdy nedošlo: opovážlivé až do krajnosti, oni skutečně
odebírají orgány živým učedníkům Dafa, a těch, se kterými bylo takto krutě zacházeno, je
obrovský počet. Ale vězte, že všichni bohové ve vesmírném systému jsou svědky těchto
zločinů!
Jako učedníci Dafa, jako lidé, kteří se kultivují, víte, že kultivující považují lidský život za
poměrně krátký a nepřijde jim jako nejdůležitější věc. Co je tedy pro ně důležité? Nebeská
pozice, které svou kultivací dosáhnou. Každý člověk, který přišel do tohoto světa, má nějaké
poslání; každý člověk, který přišel do tohoto světa, má nějaký cíl. Na začátku nápravy Fa mi
mnoho bohů řeklo: lidé teď v tomto světě všichni přišli pro Fa, ale ne všichni jsou tady, aby
pro tvůj Fa hráli kladnou roli. Ale v jakékoliv situaci, ať je ten člověk kdokoliv, když má před
sebou tento Dafa… víte, že od dávných dob po dnešek, nikdo z těch postav s ohromnou
prozíravostí, nikdo z těch světců či mudrců nedokázal dobře vysvětlit základní pravdy
vesmíru, principy kultivace nebo spojitost mezi lidmi a bohy. Někteří možná řeknou, že spolu
s učením tohoto Fa byla odhalena nejhlubší tajemství. Je to jen otázka toho, zda si vyberete jej
číst a kultivovat podle něj. Jestli si vyberete, že ho budete číst, praktikovat ho, naleznete
v něm vše.
Připoutání všeho druhu zabránila lidem, kteří v tomto světě žijí, aby měli klidnou mysl. A
to platí zvláště o dnešní čínské společnosti. ČKS tam – aby pokazila myšlení čínských lidí,
jejich zdvořilost a morálku – vždy svým skrytým vlivem uskutečňovala věci systematickým
způsobem, mimořádně systematickým způsobem. Podívejte se na lidi v celé Číně – taková
obrovská skupina lidí – a zjistíte, že hlava prakticky každého člověka se zaobírá myšlenkami
na zbohatnutí, na rychlé zbohatnutí. Ničemná ČKS chce, aby se lidé zaměřovali na tohle a
nevšímali si věcí, které strana dělá. Mají stále neklidnější mysl, a tak Číňané nemohou nalézt
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ani na chvíli klid. Takoví jsou teď všichni čínští lidé. Je tohle normální? Jak víte, v západním
světě, nebo v normálních zemích, si jsou lidé schopni vydělat na živobytí a mít normální
práci. To je prostě součást života. Lidé vedou normální život a nacházejí radost v tom, co jim
život přináší. Takoví jsou lidé po celém světě, na rozdíl od toho, v co čínské lidi obrátila
ničemná ČKS. Finanční situace člověka je výsledkem karmy z jeho minulých životů; pokud
něco mít nemáte, nebudete to mít. Neklidná mysl [kterou dnešní čínští lidé mají] způsobila, že
jsou k pravdě hluší. Neuvědomují si, že učedníci Dafa se je snaží zachránit nebo že hněv bohů
se rychle blíží. Kromě výše zmíněného, ty lži, které zlo do lidí vštípilo, samozřejmě
způsobily, že odmítají objasňování pravdy učedníků Dafa. A samozřejmě to není jenom tohle.
Za lidmi je také obrovské množství zlých faktorů, stejně jako zlých faktorů dokonce i uvnitř
těl lidí, které je ovládají a zabraňují jim v tom, aby si vyslechli pravdu.
Věci se teď samozřejmě drasticky mění a ty faktory zla jsou teď postupně odstraňovány.
Ohromná síla nápravy Fa přichází z mikrokosmu směrem k povrchu. Dokonce i fráze
„překrytí oblohy a zakrytí země“ není k tomu popisu dostatečná. Zvažte tohle: jak velká ta
hustota musí být, jestliže to přichází z mikrokosmu směrem k povrchu? Bylo by to
nesčetněkrát hustší než voda – zahrnujíc vše a nevynechávajíc nic. Kdo co udělal, každá
jednotlivá myšlenka, kterou člověk měl, co člověk udělal, co se udělalo v historii – to všechno
by bylo jasně zřejmé. Ať už to bylo 100 či 200 milionů let historie, kterými lidstvo
dohromady prošlo, to vše bylo v očekávání tohoto konečného dne. Celé lidstvo ví, že člověk
se dostal do velmi nebezpečné situace. Takže nevyprávím senzace, že ne? Nepřeháním ani
nezkresluji pravdu, že ne? Všichni to vědí. A vlády některých zemí o tom dokonce vědí více.
Pouze se snaží udržet věci v ustáleném stavu, jak procházíme tímto obdobím lidské historie,
čekají a doufají, že se stanou zázraky, že možná bohové projeví své milosrdenství. Ale
dokonce i někteří bohové jsou nápravou Fa znovu utvářeni.
V současnosti jsou lidé poněkud bdělejší, teď když bylo zlo odklizeno. Přinejmenším jsou
teď schopni si věci sami promyslet. Když někomu objasňujete pravdu, je to teď ten člověk
samotný, který o věcech přemýšlí, spíše než jeho já ovládané zlem. Tohle je pravda zvláště
v pevninské Číně. Ve skutečnosti když bylo zlo nejdivočejší, nebyl to problém jenom pro
Čínu – lidé po celém světě byli ovládáni zlem. Situace je teď jiná a lidé teď postupně
přicházejí k rozumu.
Jak víte, velmi mnoho členů ničemné ČKS ze strany vystoupilo díky objasňování pravdy
učedníky Dafa. To je úžasné a počet těch, kdo vystoupili, stále roste. Již dříve jsem naznačil,
že existují další faktory, které způsobují, že lidé nepřemýšlejí o správných věcech. Ti, jejichž
mysl byla pokažena ničemnou ČKS, přemýšlejí o tom, jak zbohatnout, nebo o jiných zlých
věcech. Taková ohromná skupina lidí je ve stavu, který je nehodný lidských bytostí, a to
ovlivňuje jejich schopnost slyšet pravdu. To je nebezpečné.
Na začátku nápravy Fa jsem řekl, že Číňané nejsou obyčejné bytosti. Proč se v tomto světě
nyní praktikuje demokracie? Už jsem to předtím vysvětlil. Dnešní lidé si myslí, že vládnout
demokraticky je skvělé. Ale tohle je také něco, co ve skutečnosti sestavili bohové. Zaprvé to
tak bylo třeba udělat, protože si to žádaly okolnosti. Zadruhé, králové každého národa už tam
nebyli, už dále nebyli ve svých původních zemích. Předtím, když král zemřel, reinkarnoval se
a byl stále králem, protože sem to etnikum přivedl z nebes nad námi. Vnímající bytosti z jeho
nebeského království šly nejprve do Číny, aby utvořily karmická spojení, a na jednu dynastii
se tam usadily; poté se reinkarnovaly na rozličná místa ve světě a vytvořily etnické skupiny.
Předtím, než se začal Dafa prvně šířit, králové různých období rozličných etnik – velká
skupina – se všichni reinkarnovali v Číně. A v současné době mnoho zástupců přišlo
z vysokých úrovní, aby získali Fa, a v Číně se také reinkarnovali dokonce i větší králové
z nebe. Mnoho postav s velkou ctností z historie se také v Číně reinkarnovalo, protože se tam
měl šířit Dafa. Ale zasahování od starých sil způsobilo, že v tom prostředí prošli nejhorší
možnou zkouškou. Staré síly byly toho názoru, že jakmile jednou tito lidé obdrží spásu, ty
ohromné skupiny životů za nimi, které oni reprezentují, by obdržely spásu také. Zlé staré síly
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to viděly, a tak intenzivně využívaly ničemné bytosti nízké úrovně a zlé lidi, aby
pronásledovaly učedníky Dafa. A jak věci poničily, zmátly myšlení lidí, včetně těch
obyčejných lidí; způsobily, že jste neměli spravedlivé myšlenky nebo jste v Dafa zakolísali;
nebo způsobily, že obyčejní lidé neposlouchali pravdu, nebo šli spolu se zlem
v pronásledování a očerňování učedníků Dafa. Kvůli tomu jsou ty hříchy, které si
nahromadili, prostě obrovské.
Nicméně však, Dafa se rychle šíří a já vás teď stále vyzývám, abyste zachraňovali
vnímající bytosti. Co se týká budoucnosti, budeme si prostě muset počkat a uvidíme.
V současnosti učedníci Dafa mají zachraňovat lidi, a tak sleduji, jak se každá oblast činí
v objasňování pravdy. Některá místa na objasňování pravdy odvedla skutečně vynikající
práci. Počet skupin turistů z pevninské Číny v současné době roste. To je uspořádání pro lidi,
aby slyšeli pravdu v odlišném prostředí. Naše místa na objasňování pravdy jsou ve
skutečnosti tou přední linií – přední linií pro objasňování pravdy. Ale některé oblasti od toho
upustily, protože jsou zaneprázdněny jinými projekty. Ty také mají účinek, samozřejmě, a
mají se dělat; potvrzuji všechny projekty učedníků Dafa, protože všechny mohou mít účinek
při objasňování pravdy a zachraňování lidí. Ale teď máme tak mnoho skupin turistů a mnoho
z těch turistů, zvláště z pevninské Číny, ještě neslyšelo pravdu.
Mnoho věcí v nápravě Fa není tak jednoduchých a nic nemá jen jeden rozměr. Věci, které
bohové naplánovali, zahrnují mnoho faktorů. Když někdo odjede [z Číny], nu, protože není
schopen slyšet pravdu, zatímco je v Číně, není naveden k tomu, aby odjel do zámoří, aby se
tak mohl dozvědět pravdu? Nemůžete tyhle lidi opustit. Stále musíme odvést dobrou práci
v objasňování pravdy na turistických místech v každé oblasti.
Lidská mysl je složitá. Už jsem s vámi dříve mluvil o tom, jak je mozek člověka pouhou
zpracovávající továrnou. Člověk se rodí z lůna matky, z masa a krve svých rodičů a pak roste
tím, že konzumuje pozemskou potravu. A při smrti, ať už je pohřben do země nebo zpopelněn,
se změní v prach. Samotný mozek není, přísně vzato, zdrojem myšlenek člověka. Nemají lidé
duši? Neskládá se duše člověka také z části, která je na různých mikroskopických vrstvách a
která není v povrchové dimenzi? Tohle všechno může vytvářet myšlenky. Někteří lidé říkají,
že lidské tělo je malý vesmír. Přemýšlejte o tom, kolik buněk je obsaženo v mozku člověka. A
kolik molekul tvoří tyto buňky? A kolik ještě nepatrnějších částic tvoří tyto molekuly? Každá
nepatrná částice umístěná v prostoru vypadá pro lidské oko jako vesmírné těleso. Každý se
dívá směrem ven. Každá planeta v tomto velkém vesmíru má na sobě život, jen není v této
povrchové dimenzi, a proto je pro vás neviditelný. Uvádí se, že americká vesmírná
technologie je tak vyspělá, a přesto když přistávají na jiných planetách, nevidí tam nic než
pustý svět. Ale není to tam pusté; to jen lidská technologie je příliš povrchní. Kolik planet je v
tomto vesmíru? Buňky, molekuly a nepatrnější částice v lidském mozku mají stejné
uspořádání jako vesmír, který vidíme, a i posloupnost je stejná. Kolik částic je ve vašem
lidském těle? Kolik planet je ve vašem mozku? Pokud by se životy na těch nepatrných
částicích (to jest planetách) dívaly na částice rozmístěné po celém prostoru mozku, lišilo by se
to od toho, jak se lidské bytosti dívají na planety nebo vesmír? Podíváme-li se na to takhle,
neskládá se lidský mozek z velkého vesmíru? A kolik bytostí, kolik bohů a kolik ještě větších
bytostí existuje v těchto dimenzích? Jestliže všechny tyto nesčetné bytosti mají svou vlastní
mysl, odkud přesně pocházejí lidské myšlenky? Je to nesmírně složité.
Znamená to tedy, že s tím člověk nemůže nic dělat? Může s tím něco udělat. Jak to? Mozek
v této povrchové dimenzi, když jedná společně s hlavní duší člověka, má schopnost převzít
vedení při utváření a vyjadřování myšlenek člověka na povrchní úrovni a toto zahrnuje řízení
svých činů. Než myšlenka vystoupí do popředí, klíčem je to, co si zvolíte. Také bych měl
zmínit, že všechny životy ve vesmíru byly stvořeny Fa a byly mu přizpůsobeny. Ale pokud
znečistíte nebo poškodíte své myšlenky na povrchní úrovni; pokud jste k něčemu připoutáni;
nebo pokud máte hlavu plnou špatných věcí z moderní společnosti, lží strany o
pronásledování nebo negativních myšlenek kvůli lživé propagandě o pronásledování, pak vás
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to zablokuje, abyste neslyšeli pravdu, kterou vám učedníci Dafa říkají, a způsobí to, že vám
uteče příležitost být spaseni.
Vím, že mezi praktikujícími, kteří zde sedí, nejsou někteří pilní a někteří nejsou vůbec
pilní. Ale Mistr si myslí: co se sebou uděláte? Proč nedokážete mít spravedlivé myšlenky?
Není tady Mistr, aby vás zachránil? Není tady tento Fa, aby vás zachránil? A navíc máte na
svých bedrech zodpovědnost zachraňovat druhé. Ale pokud se ani sami dobře nechováte, co
se stane? Jestliže nenaplníte sliby, které jste dali bohům, následky budou takové, jaké jste si
ve svých slibech stanovili.
I když se tato Země může zdát v nápravě Fa malá, všechny životy ve vesmírném těle
viděly, že to je bezpečné útočiště. Všude jinde se planety rozkládají a vybuchují. Víte o té
informaci, kterou zveřejnili astronomové, že? K výbuchům dochází po celém vesmíru. Proč je
[tady] tolik mimozemských bytostí? Viděly, že ta Země je nejbezpečnějším místem, a tak sem
přispěchaly. Samozřejmě, velká řada z nich byla zablokována a bylo jim zakázáno na Zem
přijít. Ti, co přišli v dřívějších dobách, mají zakázáno věci kazit, jinak by společnost na této
Zemi upadla do zmatku už dávno. Těm, co přišli pozdě, bylo řečeno, aby se schovali u slunce.
Dokonce i ti na měsíci byli ti, co přiletěli dřív. Všichni viděli, že je to tu bezpečné. A proč je
tomu tak? Náprava Fa se uskutečňuje tady; tohle je jádro nápravy Fa. Bohové z vesmíru – i ti
hodně velcí – se sem převtělili. Ale to, zda to tady bude nakonec bezpečné, zda to bude
úspěch nebo neúspěch, záleží na tom, jak půjde náprava Fa. Pokud náprava Fa tentokrát
neuspěje, tato Země nebude zachována a ani vesmír už nebude.
Jak vidíte ze současného stavu věcí, ty hrozivé takzvané „zkoušky“ učedníků Dafa se
rychle chýlí ke konci. Umístění každého člověka už bylo víceméně určeno a teď už je to jen
tak, že vyvíjíte ohromné úsilí na záchranu lidí ve světě spolu s tím, jak si zdokonalujete své
nebeské pozice. Jen se na chvilku zastavte a zapřemýšlejte o lidech v tomto světě. Inu, jako
bohové už dávno věděli, do jaké míry bude tato Země znečištěna nebo poškozena zlem v
období nápravy Fa, a přesto, s úžasnou odvahou skočili z bytí nádhernými, svatými,
vznešenými a ušlechtilými bohy do této žumpy, tohoto špinavého světa. Kdo by se dřív
odvážil přijít? Nepřišli ve víře, že budou zachráněni, až začne velké šíření Dafa?! Bylo to s
touto motivací, s takovýmito spravedlivými myšlenkami, s takovouto vírou v Dafa – pak tedy
jako učedníci Dafa, neměli byste je zachránit? Kromě toho jsou za nimi ohromné skupiny
bytostí, z nichž všichni jsou bohové, a možná budou jednou součástí velkého počtu bohů, či
vnímajících bytostí, v rozsahu vaší konečné nebeské pozice.
Nedávno přišlo z pevninské Číny celkem dost praktikujících. Bez ohledu na to, jak přišli,
mnozí, jak vím, odvedli v Číně skvělou práci, zatímco mnozí, jak si uvědomuji, si vedli
špatně. Když pak přijedou do zahraničí a zjistí, že okolnosti jsou tak bezproblémové a
uvolněné, a žádné pronásledování, začnou přemýšlet o užívání si pohodlného a klidného
života. Ale nesplnit svůj slib je nebezpečná věc! Jak to? Máte zodpovědnosti! Jste učedníci
Dafa období nápravy Fa! Učedníci Dafa v této epoše mají pomáhat Mistrovi a převzít
zodpovědnost za záchranu lidí. A vy přesto na tom neděláte! Někteří lidé dokonce
neodstranili, po dlouhé době, věci, kterými byli naočkováni zlem, když byli v Číně. Tyto věci
lze odstranit jen tím, že děláte dobře tři věci a obrátíte všechno to myšlení vštípené kulturou
strany, které máte – včetně strachu. To prostředí zlé strany v pevninské Číně bylo vytvořeno
starými silami využívajícími zlé lidi a zlé bytosti v jiných dimenzích. Zlé síly uznají pouze to,
když uspějete v kultivaci v tak zlém prostředí, a proto změnily věci na tohle. Teď, když už se
věci dostaly do tohoto bodu, budeme je muset porazit jejich vlastními zbraněmi. Tak to
uděláme a to, co se stane později, se bude řešit později. Ať už je to jakkoliv, jsem váš Mistr, a
tak vám musím říct, když vidím vaše nedostatky.
Vím, že mezi mými učedníky Dafa, kteří tady sedí, mnozí jsou prostě pozoruhodní, ať už
jsou z Číny nebo z jiných částí světa, a mezi nimi jsou ti, kdo prošli životu nebezpečnými
zkouškami nebo prošli těmi nejdrsnějšími situacemi. Jednoduše pozoruhodné. Samozřejmě,
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jako učedníci Dafa vědí, že ať je tam jakkoli mnoho utrpení, to, co hledají, není pohodlí a
úleva, ale věčný život a spása velkého množství životů, které zastupují. A proto si vedli tak
dobře. Takových učedníků Dafa je mnoho a činili se opravdu dobře. Konference Fa je pro vás,
abyste viděli, když druzí sdílejí zkušenosti, jak se činili, a abyste viděli, jak si můžete vést
lépe. Není to proto, abyste slyšeli nové věci, protože i ty jsi učedník Dafa.
Neměl bych v mysli klid, kdybych vám tato slova neřekl. Všechno má dosáhnout konce a
vy to vidíte. To, co je na Zemi, je odpovídajícím odrazem vesmíru. Spravedlivé a čestné
převládají čím dál víc, zatímco zlé věci sestupují. Je to dokonce do toho bodu, že ti, kdo se
přímo účastnili na pronásledování učedníků Dafa, žijí ve stavu neustálého strachu a úzkosti.
Dříve nechávali žít učedníky Dafa v neustálém strachu. Teď jsou na řadě oni, aby za to trpěli.
Takže, když jsme došli k tomuto bodu, přemýšlejte o tom: kolik zbývá na cestě? To, co zbývá
na cestě učedníků Dafa při zachraňování vnímajících bytostí a naplňování jejich poslání, už
opravdu nepotrvá dlouho.
Dříve jsem zpochybnil, zda by mohla zlá ČKS přežít dalších deset let. Pravda je, že to
mohlo být daleko kratší. Mohl bych ji nechat nepřežít dalších pět let. Ale uvědomujete si,
kolik lidí ve světě by nebylo zachráněno, protože byli zahaleni zlem? A mnoho učedníků Dafa
se během pronásledování stalo skleslými a nedokázali vykročit vpřed. Takže čemu by
prospělo to skončit? Není náprava Fa pro záchranu lidí? Kdybych byl jediný, kdo odtud
odejde, jaký smysl by mělo stvořit tento svět? A všechna ta uspořádání učiněná před dějinami
by byla zbytečná. Ten čas byl prodloužen pro vás a pro vnímající bytosti.
To je pro dnešek vše. Děkuji vám! (Nadšený potlesk) Odvedli jste spoustu tvrdé práce –
naši učedníci Dafa opravdu pracovali tvrdě! (Učedníci odpovídají: „Mistr pracoval tvrdě!“
Všichni tleskají.) Jménem těch vnímajících bytostí, které jsou zachraňovány, vám děkuji!
(Bouřlivý potlesk všech přítomných)
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