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(Všichni přítomní učedníci Dafa uctivě vítají Mistra, vstávají a nadšeně tleskají. Mistr
odpovídá gestem heshi a pak ukazuje lidem, aby se posadili.)
Dobré dopoledne! (Učedníci odpovídají: „Dobré dopoledne, Mistře!“) (Učedníci vřele
tleskají.) Pracovali jste tvrdě! (Učedníci odpovídají: „To Mistr pracoval tvrdě!“) Řada z vás,
co jste tady, jsou učedníci Dafa z pevninské Číny. Ať už je to ve světě nebo v Číně, stav
nápravy Fa je stejný. Celkově se může zdát, že její postup postrádá řád, ale ve skutečnosti je
vše nesmírně dobře uspořádáno.
Už jsem říkal, že cílem starých sil za pronásledováním je skrze pronásledování přimět
učedníky Dafa opustit lidská připoutání. Uznají Dovršení vaší kultivace pouze tehdy, pokud
jste schopni projít touto drsnou zkouškou. Tohleto ony sestavily. Já jsem úplně proti těmto
jejich věcem. Můj přístup byl vyřešit všechno laskavě. Přístup, který používám teď, je
výsledkem jejich zasahování.
Ale pokud jde o osobní kultivaci, s tím, jak se šíří Fa tentokrát, byly dveře úplně otevřeny a
mnoho lidí vstoupilo a stalo se učedníky Dafa až teď. A tito lidé, kteří jsou tou třetí skupinou
praktikujících, o kterých jsem předtím hovořil, si v průběhu dějin systematicky neodstraňovali
svou karmu. Ti, kteří následovali Mistra, aby sem sestoupili, nebo si s Mistrem utvořili
osudová pouta v různých obdobích dějin, tito lidé byli očišťováni od své karmy v každém
životě, než se znovu převtělili. Ale ti, kdo vstoupili právě teď, si tím v průběhu dějin neprošli
a přinášejí si s sebou obrovské množství karmy. Člověk nevyhnutelně vytváří v tomto světě
karmu a v každém životě se karmy nahromadí velké množství. Přemýšlejte o tom tedy, jako
kultivující, mohli by dosáhnout Dovršení tak snadno? To není možné. Neřekl Ježíš, že člověk
má hříchy? Ať už si to lze vyložit jakkoliv, pravda je, že tak dlouho, jak je člověk naživu,
vytváří karmu. Takže člověk se musí očistit a musí si odkultivovat každičký kousek karmy a
dosáhnout stavu čistoty, než může dosáhnout Dovršení.
Nesouhlasím s tím, co staré síly dělají. Ale i tak, když přijde na vaši osobní kultivaci,
musíte se kultivovat a musíte tvrdě pracovat. V tomto ohledu, přemýšlejte o tom: v období, od
kdy začala ČKS 20. července 1999 učedníky Dafa pronásledovat, se opravdu odhalilo mnoho
lidských připoutání. Mnoho lidí, kteří nebyli pevní, se během pronásledování stáhlo a někteří
nenašli odvahu vykročit vpřed. Okolnosti se teď dramaticky změnily a zdá se, že situace se
uvolnila. Některým lidem se teď podařilo sebrat odvahu a někteří lidé se vrátili [ke kultivaci].
Jak to ale probíhalo, opravdu jsme viděli, že jim v hlavě vyvstala všemožná lidská připoutání.
Třebaže doufáte, že pronásledování brzy skončí, to samo o sobě je pouhé přání; co by měl
učedník Dafa dělat, je pracovat na jeho odhalování a čelit mu se spravedlivými myšlenkami.
Ale někteří lidé si chtějí nalézt místo, kde by se mohli pronásledování vyhnout a vést tichý,
pohodlný život. A takoví lidé mají na pronásledování všemožné názory. Tak nebo tak, během
tohoto nemilosrdného pronásledování se skutečně ukázala všemožná lidská připoutání.
Potom v tomto světle, mnozí z nás se opravdu činili nedostatečně. A tak to staré síly
využily jako ospravedlnění a říkají: „Podívej – tohle je tvůj učedník? Chceš ho, takže ti
pomůžeme odstranit jeho připoutání. Mohl by někdo takový jít do nebe? Podívej na všechna
ta různá lidská připoutání, která se u nich projevují.“ Dokonce i uprostřed tohoto
nejdrsnějšího z pronásledování se vyskytli lidé, kteří šířili klepy, předváděli se – vynořila se
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všechna možná připoutání, a to jen zostřilo krutost pronásledování. Jen co vaše připoutání
vyvstane, staré síly způsobí, že vám na dveře zaklepe policie. Zlo si pro vás přijde.
Totéž platí o ostatních částech světa. To pronásledování bylo zprvu prostě brutální! Byly
tam tlaky nejrůznějšího druhu, a dokonce i mimo Čínu byl ten tlak obrovský. Učedníci Dafa v
té době nedokázali nikde nechat zaznít svůj hlas; všechna čínská média byla ovládána zlou
ČKS a jednotným hlasem napadala a potlačovala [Falun Gong]. Okolní svět neměl ponětí, co
to Falun Gong je, a tak média po celém světě jednoduše přebrala lživé, pronásledující zprávy
od zlé ČKS. Takže když se nad tím zamyslíte, takové pronásledování se rovnalo lavině útoků
a potlačování ze strany médií celého světa. Tváří v tvář tak ohromnému tlaku se tehdy u
praktikujících mimo Čínu také projevovala všemožná lidská připoutání. Ve výsledku mnoho
praktikujících odpadlo. Ti, kdo tím dokážou projít až do konce, jsou opravdu mimořádní.
Dokonce i v očích bohů jste mimořádní. Jak to vidí oni, [dosáhli jste toho, zatímco] jste v
lidském světě, a ten rozdíl je opravdu ohromující, a tak vás obdivují.
Životy v různých sférách vesmíru byly původně nádherné a věci nebyly tak nebezpečné a
těžké, jako jsou pro lidské bytosti. A tak ti, kdo měli odvahu sem přijít, jsou prostě
pozoruhodní. Protože principy lidských bytostí jsou obrácené – jako například co je dobré a
co je špatné – lidé vytvářejí karmu už jen tím, že tady žijí. A je to právě kvůli tomu, že lidské
bytosti žijí uprostřed těchto převrácených principů, že se žádná z bytostí na nebesích
neodvažuje k tomuto místu přiblížit. Proto každý, kdo sem přijde, je o to pozoruhodnější.
Pokud se někdo dokáže dostat přes tohle pronásledování, bohové si ho budou opravdu vážit.
Porovnáme-li, jak existují bytosti na nebesích, s tím, jak žijí lidské bytosti tady, rychle si
uvědomíme, jak jednoduše pozoruhodní jsou ti, kdo se odváží sem přijít.
Lidé v tomto lidském světě dnes – neřekl bych, že všichni, ale velká většina z nich – přišli
z nebes, přišli z různých obrovských, vzdálených vesmírů, různých říší a různých míst, aby
získali Fa. Ale jakmile se zde převtělí, už nevědí, odkud přišli. Je to proto, že lidská
společnost je bludiště, místo iluze. Když sem někdo vstoupí, je to totéž, jako by skočil do
bludiště. Člověk se může kultivovat jen tím, že skočí do bludiště. Teď, když jste skočili do
toho bludiště, do prostředí tak nebezpečného a zničujícího, jako je tohle, pokud si stále
dokážete utvářet spravedlivé myšlenky, pokud si stále dokážete uvědomit, že byste měli
kultivovat, pokud můžete pomoci Mistrovi napravovat Fa, když se šíří Dafa, a pokud
dokážete zachraňovat druhé lidi, dokonce i když procházíte velkými zkouškami, to je zkrátka
mimořádné. Takto se na to nahlíží a proto říkám, že ti, kdo se přes to od 20. července dostali,
jsou jednoduše výjimeční.
Samozřejmě, možná že někdy narazíte a natlučete si, anebo často zakopnete, nebo
zvládnete jednu věc dobře a druhou věc ne až tak dobře, ale to je všechno součást
kultivačního procesu. Pokud dokážete vytrvat a dostat se přes to, jste pozoruhodní. Pokud
dokážete dělat to, co by měl učedník Dafa dělat, jste pozoruhodní. Takhle se na to nahlíží.
Opravdu nemít žádné problémy, všechno dobře zvládat a řítit se po celou cestu vpřed, inu,
jsou takoví jednotlivci, ale najdeme je zřídka a jsou opravdu výjimeční. Ne každý však může
být takový. V kultivaci, kdo je neomylný? Při pohledu na to, co se stalo během tohoto
pronásledování, se někteří lidé možná dopustili vážnějších omylů, zatímco druzí o něco
menších omylů. Ale pokud si to dokážete uvědomit, převzít za to zodpovědnost, přijít na svůj
problém a činit se dobře, zatímco postupujete vpřed, potom tohle je kultivace.
Když někteří lidé zakopnou a spadnou, nedokážou se znovu postavit, a místo toho sami
sebe odepíšou jako beznadějné a začnou se chovat lehkomyslně. V některých případech
dokonce skončí tak, že zamíří na druhou stranu. Jsou také lidé, kteří se díky Dafa dozvěděli
určité pravdy; před tímto neměli ponětí o náboženství, víře nebo kultivaci. Díky Dafa se
dozvěděli o Bozích, Buddzích a kultivaci. Ale pak, během pronásledování, se ze strachu
snažili vyhnout újmě, a tak se přidali k jiným náboženstvím. Ale bez ohledu na to, kterým
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směrem utíkáš, nebudeš moci dosáhnout Dovršení, když přechováváš strach. Jakýkoliv strach
je připoutání.
Samozřejmě, kultivace Dafa se nepodobá minulým přístupům ke kultivaci, kdy člověk
musel během své kultivace přísně odstranit všechna lidská připoutání. Protože učedníci Dafa
pořád ještě musejí kultivovat mezi běžnými lidmi, ponechává se jim určité množství běžných
lidských věcí, aby se zajistilo, že mohou mít myšlení a chování potřebné pro život mezi
běžnými lidmi. A společně s tím to zaručí, že můžete pomáhat Mistrovi v nápravě Fa v tomto
prostředí a stejně tak zachraňovat vnímající bytosti v tomto prostředí. Kdybyste se vy všichni
měli vydat do kláštera nebo odejít do jeskyně v horách, kdo by zachránil všechny ty lidi v
tomto světě, kteří sem přišli pro Dafa?
Co je „učedník Dafa“? Koho Mistr učí, jste právě vy, tito učedníci Dafa. Vy jste
očišťováni, zušlechťováni ke zralosti a připravováni na záchranu vnímajících bytostí. Tohle
jsou učedníci Dafa. Označení „učedník Dafa“ nemá nic společného s koncepty osobní
kultivace nebo osobního dovršení, které se dřív vyskytovaly v běžné společnosti. Oni neměli
tu zodpovědnost záchrany vnímajících bytostí. Pro ně to bylo pouze o osobním dovršení. To,
čeho jednoho dne dosáhnou učedníci Dafa, není vůbec jako to, co zahrnují ty menší praxe
nebo cesty. Myslím, že v tomhle už máte všichni jasno. „Učedníci Dafa“ jsou ti, kdo na svých
bedrech nesou zodpovědnosti učedníka Dafa a zachraňují vnímající bytosti.
Co se týká záchrany vnímajících bytostí, tohle je něco, v čem naši učedníci Dafa skutečně
odvedli skvělou práci, bez ohledu na svůj věk nebo úroveň vzdělání. Někteří starší učedníci
Dafa, dokonce i ti s nízkým vzděláním, se činili velice dobře. Mnozí učedníci Dafa, kteří se
účastní na různých projektech, vyvinuli hodně úsilí a oni si také vedli velmi dobře. Předtím
jsem našim různým projektům, hlavně mediálním společnostem, řekl, že aby si mediální
společnosti vedly lépe v objasňování skutečné situace, působení proti pronásledování a v
zachraňování vnímajících bytostí, musejí mít dobrý základ v běžné společnosti, dobře vést
svou podnikatelskou činnost, udržovat zdravé finance, učit se od běžných mediálních
společností a opravdu fungovat normálně. Jen pak budou naše společnosti účinné v tom, čeho
mají dosáhnout.
Zpočátku mělo hodně lidí krátkodobé uvažování. Domnívali se, že jen bude třeba vynaložit
hodně úsilí na krátkou dobu a potom to skončí. Teď si uvědomili, že věci takhle nejdou.
Učedník Dafa musí dělat všechno pevně, dát do toho své srdce, nebýt připoután k času a příliš
mnoho nepřemýšlet. Musíte do čehokoliv, co máte dělat, dát ze sebe to nejlepší a pak to půjde
dobře. Pod nátlakem z pronásledování mnoho lidí pořád doufalo, že pronásledování skončí
dříve, a tak vynaložili na krátkou dobu spoustu úsilí. Ale takhle to nejde. Mělo by se
samozřejmě uvést, že vaše média měla při zachraňování vnímajících bytostí skutečně velký
vliv.
Takže co se týká zachraňování vnímajících bytostí, zvažte následující. Mnoho našich
učedníků Dafa mimo Čínu je zvyklých na normální způsoby uvažování, na rozdíl od lidí v
pevninské Číně. Co tím myslím? Je to proto, že mysl a způsob uvažování lidí, kteří žijí v
národě, kde vládne zlý komunismus, patří ke kultuře strany. Komunistický režim se snaží
zničit národní dědictví a pak vás naočkovat mimořádně zlými hodnotami a pojmovou
základnou zlé strany – všechny tyto věci se utvářejí v mysli očkováním zlé strany. Takže to je
ten způsob uvažování lidí, kteří vyrostli v kultuře zlé strany, a dokonce to ovlivňuje to, jak
věci vidí. Je těžké ty věci úplně odstranit. Ale lidé, kteří žijí mimo Čínu dost dlouho, ucítí, že
existuje rozdíl mezi nimi a myšlením druhých, že není stejné. Ti, kdo vyjdou ze země té zlé
strany, mají silný sklon ochraňovat sebe sama a mají silnou touhu vyjádřit svůj názor na určité
záležitosti, zatímco lidé mimo Čínu takoví nejsou.
A zvláště v případě médií, jestliže použijete ty teorie kultury strany, její terminologii nebo
linii uvažování, potom se to rovná šíření kultury té strany. Takže těmto věcem musíte věnovat
pozornost. Zejména v poslední době se do médií zapojilo několik nových lidí, a tito mladí lidé
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pocházejí z pevninské Číny. Musíte být v tomto obzvláště opatrní. Ať jste ve kterémkoliv
našem médiu, musíte si na tohle dávat pozor. Učedníci Dafa tak nesmírně tvrdě pracovali, aby
ustanovili tahle média během pronásledování, a skutečně dokázali obrátit tu otřesnou situaci
mimo Čínu – což je prostě úžasné. Naše média k tomu ohromně přispěla. Měli byste si jich
opravdu cenit. Nepokřivte je kulturou strany a nedělejte z nich noviny podobné médiím
pevninské Číny, s tím divným vzhledem a způsobem vyjadřování, a nedělejte to, že byste
přímo přetiskovali nebo přinášeli články z pevninské Číny. Musíte těmto věcem věnovat
pozornost.
Takže jsem popsal záležitosti, které vyvstaly v průběhu zachraňování vnímajících bytostí a
na které byste měli dbát. Další věc je, že máme hodně lidí, kteří čelili nepříznivému počasí,
aby objasňovali pravdu, a opravdu pracovali velmi tvrdě. Jak jsem zmínil na minulé
konferenci Fa, [naše skupina jako celek] nesmí polevit v objasňování pravdy na turistických
místech. Zvláště pokud jde o turisty, kteří přicházejí z pevninské Číny, skutečně musíte
zaměřit objasňování pravdy na ně. Praktikující všude už v tomhle podnikají kroky a jde jim to
dobře. Sleduji to a skutečně to jde výborně. Protože se celkový stav věcí mění, postoje lidí,
kteří přicházejí z pevninské Číny, jsou teď odlišné. V Číně se teď odvažují kritizovat tu
ničemnou stranu, a když jsou v zahraničí, bojí se ještě méně – jsou vlastně ještě hlasitější než
Číňané, kteří odešli z Číny předtím. Ti [co odešli dříve] jsou tak zastrašeni konzuláty a
ambasádami té ničemné strany, že se ani neodváží jít podívat na Shen Yun, zatímco ti, co
vycestovali z Číny teď, se odváží na něj zajít; pokud na Shen Yun narazí, jdou se na něj
podívat. A pokud jde o vystupování ze strany, stačí jen pár vysvětlujících vět a je jim to jasné.
A když opravdu vystoupí a vy jim navrhnete krycí jméno, říkají: „Není třeba. Použiju svoje
pravé jméno.“
Když už o tom mluvíme, věci nejsou tak jednoduché, jak vypadají. To, co se odehrává, je
výsledek celkové nápravy Fa, která pokročila do tohoto bodu. Tyhle změny byly umožněny
tím, že učedníci Dafa ohromně přispěli při zachraňování vnímajících bytostí a objasňování
skutečnosti. Učedníci Dafa mají ohromný vliv na stav lidských záležitostí zde na povrchu,
zatímco ta nesmírná síla nápravy Fa se neustále žene vpřed a faktory zla jsou neustále ničeny.
Učedníci Dafa už nejsou jediní, kdo vědí, co je Dafa; lidé tohoto světa se o Dafa začínají
znovu dozvídat. V hloubi bytosti člověka, na své vědomé straně, ví, kdo jste. Ale lidský
povrch je jako kus oděvu, kterou si bytost obleče, a tenhle povrch neví nic. Mnoho lidí si
myslí, že Falun Gong je prostě jen qigong. Nikdy by nečekali, že Falun Gong je něco tak
ohromného – že pro něj byly vytvořeny celé Tři říše a že celá lidská společnost byla ustavena
právě kvůli nápravě Fa.
Základní bytost člověka, které říkáš jeho „duše“ (ling-hun) a my o ní mluvíme jako o jeho
„hlavní duši“ (yuan-shen), pochází z nebes a oni přišli, aby získali Fa. Proč tedy šli sem, aby
získali Fa? Nebylo by skvělé, získat ho tam nahoře, kde je všechno naprosto jasné? Ale proč
to nemohou udělat? Jak jsem řekl, pouze tady může člověk kultivovat, a pouze v prostředí
plném utrpení můžeš být zkoušen, aby se vidělo, zda jsi hoden získat Fa. O tomhle se
rozhodlo už tenkrát na začátku.
Další věc je, že lidská společnost je tou nejnižší úrovní. „Zachraňování vnímajících
bytostí“ se vztahuje na všechny bytosti, nejenom lidské bytosti – na všechny životy. Jak víte,
tahle dimenze, ve které existuje lidská společnost, není obývána jen lidskými bytostmi. Lidé
si dnes uvědomují, že existují mimozemšťané. Víte, kolik je druhů bytostí? Lidé si neumějí
představit, kolik bytostí rozličných forem existuje, a přesto na odlišných úrovních jsou ještě
další bytosti. Tenhle prostor tady není nic než ta nejnižší z dimenzí. Pouze když se vyučuje Fa
tady, může každá z úrovní, od vyšších po nižší, ve všech částech vesmírného těla, včetně
každé jednotlivé formy života, získat Fa. Kdyby se to udělalo o jedinou úroveň výše, životy
pod ní by jej nemohly získat; a kdyby jej nemohly získat, ta úroveň by poté, co Fa napraví
vesmír, přestala existovat – už by neexistovala. Právě proto se Fa vyučuje tady na nejnižší
úrovni, věci se dělají na nejnižší úrovni a používá se k tomu jazyk nejnižší úrovně. Pokud by
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tedy principy Fa byly těžko pochopitelné, potom by je byly schopny pochopit pouze nebeské
bytosti a pouze ony by mohly být zachráněny. Jak by potom životy na nízké úrovni mohly mít
dostatek moudrosti na to, aby ho získaly? Fa, který se vyučuje tentokrát, neobsahuje žádná
tajemství. Proto se říká, že obsahuje „jasné pravdy“, protože principy Fa jsou jednoduché a
jasné. „Jasné pravdy a jasná slova“, v tom významu, že slova, která byla řečena, jsou tak
jednoduchá, jak to jen jde, nejjednodušší a nejpřímější. Takže bytosti na nízké úrovni ho
pochopily, ale ve skutečnosti to popletlo mnoho bytostí na vyšších úrovních. Diví se, jak by
tento Fa mohl být tak jednoduchý a přímý, a v důsledku toho mu nevěří. Dokonce se diví, jak
by to mohlo být možné. Skutečně je takhle zřejmý, jednoduchý a přímý. Pouze pokud ho
někdo opravdu studuje a opravdu se podle něj kultivuje, bude schopen uvidět vyšší pravdy.
Proto, jak jsem říkal, i když tam není nic tajuplného, ve skutečnosti ty bytosti na vyšších
úrovních popletl. To je ta myšlenka.
Lidstvo, bráno z pohledu tohoto vesmíru, je jen jedna životní forma na maličké částečce.
V obrovském, větším vesmíru nepředstavuje ani smítko prachu. Začneme-li z téhle planety,
rozšíříte-li svůj východiskový bod a podíváte se na sluneční soustavu, a potom jej ještě
rozšíříte a podíváte se na systém Mléčné dráhy, uvědomíte si – a možná to ti v astronomii
nebo s vysokou školou vědí – že lidem připadají vzdálené galaxie právě jako hvězdy. Ale
v mnoha případech, použije-li člověk astronomický dalekohled, aby se podíval zblízka na
hvězdu, ukáže se, že je to galaxie. A totéž platí i pro tenhle vesmír: podíváme-li se na něj
z dálky, zdá se, že je to jen částice. Tato částice má také vnější hranici, která lidem připadá
prostě obrovská – tak ohromná, že se zdá nekonečná – což lidi vede k tomu, že ji nazvou
vesmírem. Ale tento vesmír není největší částicí v kosmickém těle. Takovýchto vesmírů je
tolik jako hvězd, které vidíme. Když se podíváme dále, tento vesmír je částí většího vesmíru.
A kdyby se na něj měl člověk podívat z ještě větších a vzdálenějších míst, ta druhá vrstva
vesmíru by opět vypadala jen jako malá částice podobná hvězdě v kosmickém těle. Říkám
tedy, že v obrovském kosmickém těle lidstvo neznamená příliš mnoho. Ale v průběhu této
nápravy Fa se stalo ohniskem kosmického těla. Mnoho životů z vyšších úrovní se
reinkarnovalo tady, aby získaly Fa. Nikdo si nedokáže představit, jak je tato záležitost
ohromná.
Lidská společnost je skutečně bludiště. Jak jsem vám říkal předtím, například v Číně se
mění dynastie: když se jedna dynastie nakonec stane morálně neudržitelnou, úplně prohnilou,
zkaženou korupcí a úpadkem a její hodnoty dosáhnou nejnižšího bodu, je s ní konec a je
nahrazena další dynastií. Tohle se v Číně stalo modelem. Pokud jde o dnešní Čínu, dokonce i
běžní občané vidí, že dny té ničemné strany jsou sečteny. Poukazuji na to jen proto, že toto je
také částí vesmírného zákona vytvoření, stagnace, degenerace a zničení. Když se to odehrává
u lidských bytostí, projevuje se to jako narození, stárnutí, nemoc a smrt. A když se to
odehrává u národa, projevuje se to jako počáteční fáze plná síly a vitality, potom přichází fáze
prosperity, potom fáze úpadku a následuje ji konečná fáze zhroucení. Toto je zákon. Přetrvala
nějaká dynastie nebo království od dávných dob až dodnes? Zůstal nějaký národ neporušený
od dávných dob až dodnes? Nikdy žádný nevydržel, protože takový je zákon vesmíru.
Ať jde o jakoukoliv bytost, bez ohledu na to, jakou úroveň ta bytost ve vesmírném těle má,
když je teď náprava Fa a vyučuje se Fa, mnoho bohů, dokonce bohů na velmi vysokých
místech, si neuvědomuje, jak obrovská tato záležitost nakonec je. Vědí jen, že je neuvěřitelně
obrovská. A lidské bytosti vědí ještě méně, takže tomu nevěří a dokonce se odvažují
pomlouvat Dafa a pronásledovat učedníky Dafa. Dokonce i kdybychom jejich zločiny a
hříchy popsali jako „sahající do nebes“, nebylo by to výstižné. Ale ty životy za to budou
muset nakonec zaplatit, zaplatit za ty obrovské zločiny. Jestliže je učedníci Dafa nedokážou
zachránit svým úsilím na objasňování pravdy, ty životy budou muset později zaplatit za své
nesmírné hříchy a karmu, protože prakticky celé lidstvo – a zejména čínští lidé – přililo
v pronásledování olej do ohně a téměř všichni měli negativní účinek a zhřešili. Ale oni sem
přišli kvůli Fa. To, co se stalo, je výsledkem toho, že je využilo zlo.
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Protože tento Fa je tak ohromný, pokud je k němu člověk i jen trošku neuctivý, je
v nebezpečí. Jen se nad tím zamyslete, v případě takto obrovského Fa, jak by člověk mohl [za
svou urážku] zaplatit? Řekl jsem, že lidské bytosti přišly z vysokých říší a každý reprezentuje
životy určité oblasti, kde mohou být dokonce nesčetné bytosti, které mu patří, jednoduše příliš
mnoho, aby se daly spočítat – tak mnoho jich je. Ty životy, které mu patří, by byly všechny
odstraněny, aby se zaplatilo za hříchy, které spáchal. A ten člověk samotný by také musel
vytrpět ta muka při tom, jak je ničen úroveň za úrovní. Je to jednoduše děsivé. Neměl jsem
v úmyslu o těchto věcech mluvit. Chci říct, že pokud jde o zachraňování vnímajících bytostí,
musíme si uvědomit, jak ohromná záležitost tohle je, a že žádný článek, žádná událost,
v žádném případě není jednoduchá věc.
V lidské společnosti vidíme lidi, kteří podnikají jako obvykle, pracují v úřadě, chodí do
školy… všechny ty rozličné obory a profese pokračují podle normálního modelu. Pozorně se
nad tím zamyslete: mluvil jsem předtím o tom, jak se v minulosti kultivace dělala způsobem,
že člověk opustil světský svět a stal se mnichem nebo mniškou, nebo mistr vedl učedníka
nebo skupinu učedníků v jejich kultivaci. Takovou formu to převzalo. Ale pro učedníky Dafa
je to jiné: vy děláte svou kultivaci ve všech oblastech společnosti. Ať jste v jakémkoliv
povolání, ať jste v oblasti ochrany kulturních památek, obchodu, umění, politiky nebo jste
student, je to stejné, můžete se kultivovat ve svém příslušném prostředí. Potom se nad tím
zamyslete, není tohle prostředí samotné, není lidská společnost místem pro praktikování,
poskytnutým učedníkům Dafa? Poskytuje vám prostředí a faktory, které ve vás mohou rozvířit
všechna možná připoutání, a poskytuje vám všemožné příležitosti ke zlepšení. Protože tato
záležitost je tak ohromná, celá lidská společnost se stala klášterem [pro vaši kultivaci].
Když už jsem toho řekl tolik, myslím, že tahle záležitost je prostě neuvěřitelně závažná! Je
tak závažná, ale přesto ji mnoho lidí nebere vážně. Je tomu tak zvláště u některých
dlouholetých učedníků Dafa. Napadlo vás, že všechno ve vašem každodenním životě je
součástí vaší kultivace? Každé vaše slovo a čin, všechno, co děláte – to všechno je součástí
vaší kultivace. Uvědomujete si to? U mnoha lidí se v projektech Dafa, na kterých pracují,
vyskytlo mnoho problémů ve spolupráci. Ty věci se teď trochu utišily. Možná úplně nevíte, co
mám na mysli tím „utišily“. To je severočínský výraz, který znamená „uklidnily“. Tak nebo
tak, lidé už teď dokážou spolupracovat.
Další věc je, že se mnoho lidí neovládalo ve svém chování a nebralo svou vlastní kultivaci
vážně. To vám přinese problémy, těžkosti, nebo i bolest, nebo dokonce přijdete o život.
Někteří učedníci Dafa se účastní každé akce Dafa a na povrchu se zdá, že jim to jde dobře.
Z toho, jak to vidí ostatní, se jejich kultivace zdá v pořádku a zdají se být celkem pilní. Ale
nikdo neví, jaká připoutání se nacházejí uvnitř, nebo co jim může hlodat v mozku; nikdo neví,
čeho se možná uvnitř tvrdohlavě drží, nebo jak obtížné je pro ně to překonat, protože tyhle
věci se navenek neprojevují. Avšak z různých důvodů jsou učedníci Dafa skupinou, která je
určena k vážné kultivaci, a staré síly využijí každou možnou příležitost, aby učedníkům Dafa
přinesly těžkosti, a využijí různé příležitosti, aby způsobily, že někteří učedníci Dafa přijdou o
život. Někteří lidé rádi sledují, jak se s věcmi vypořádávají druzí, a potom dělají totéž. Pak se
nekultivuješ, ale jen následuješ ostatní. Ale kultivující musí jít po své vlastní cestě k Dovršení.
Aby ti daly lekci, aby tě přiměly pořádně se nad věcmi zamyslet, staré síly mohou zajít tak
daleko, že způsobí problémy tomu člověku, kterého bereš jako vzor, a dokonce mohou
způsobit, že odejde předčasně. Jsou také lidé, kteří svá připoutání ukryli. Pronásledování
nastalo přesně proto, aby se převrátil smysl dobrého a zlého naruby, aby se zamlžilo, co je
dobré a zlé, aby vznikl nepořádek a aby se vidělo, kterým směrem se vydáte a jak si budete
vykládat a chápat věci.
Z těchto příkladů už máme hluboká ponaučení. Ale nemůžeme je připsat pronásledování.
Je to spíše výsledek toho, že neberete svou vlastní kultivaci vážně. Samozřejmě, není to nutně
tak, že ten praktikující přišel o život kvůli tomu, že to nebral vážně. Je možné, že to způsobili
druzí – když se na něj druzí dívali jako na vzor. A tak staré síly někoho potopí, aby dále
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oslabily víru těch, kdo nejsou pilní. A prohlásily: „Jestli nejsou dost dobří, je čas na brzký
odchod.“ Tohle je velmi pravděpodobný důvod. Samozřejmě, vyskytly se také případy, kdy
to bylo kvůli tomu, že měl ten praktikující velké množství karmy. Těch situací je mnoho.
Kultivace je skutečně vážná. Pro běžného, obyčejného člověka, aby se stal bohem –
uvažujte, jak čistou se jeho mysl musí stát, aby toho dosáhl. I když učedníci Dafa kultivují
mezi obyčejnými lidmi – a mají na bedrech zodpovědnost za záchranu vnímajících bytostí – a
jen když si udržují určité lidské rysy, mohou tady učedníci Dafa dokázat žít, přesto však,
kultivace je stále vážná záležitost; kvůli tomu je ve skutečnosti ještě vážnější. Kdykoli vidím,
že učedníci Dafa přišli o život, přijde mi to tak politováníhodné. Ale ten člověk samotný se
skutečně nedokázal stát pilným. A potom jsou lidé, kteří si myslí: „Teď když kultivuju Dafa,
mám ochranný štít. Od teď mám Mistra, který mě chrání.“ Není tohle připoutání ještě horší?
Mohlo by být někomu dovoleno, aby se kultivoval s takovýmto připoutáním? Nepřišel jsi sem
potom kvůli ochraně? Jak by tohle mohla být kultivace?
Učedník Dafa musí být schopen opustit jakékoliv připoutání a navíc musí zachraňovat
druhé. Požadavky jsou ve skutečnosti vysoké. Někteří lidé si myslí: „Nezdá se mi, že bych se
dokultivoval k vysoké úrovni. Necítím to, dokonce ani po všech těch letech.“ Opravdu to
nemusíš cítit, protože jak jsem říkal, přístup ke kultivaci, který se používá u učedníků Dafa, je
zamýšlen na to, aby se zajistilo, že se můžete kultivovat v tomto složitém prostředí lidských
bytostí, a tak potom, co je nějaká vaše část plně zkultivována, je okamžitě oddělena. Nemůže
být využita tou částí, která zůstává na povrchu a která nebyla plně zkultivována. A dokonce
ani nic necítíte, když k tomu oddělení dojde. Tohle je ten nejlepší přístup, který zajistí, že
můžete nakonec dosáhnout Dovršení. Jakkoli špatně se může člověk činit na té lidské straně,
neovlivní to tu plně zkultivovanou stranu. O tomhle jsem u vás rozhodl už na začátku, a
takhle se to dělá. Jinak, jen co by se jedna část tady plně zkultivovala, ta druhá část by byla
ovlivněna lidskými připoutáními rozvinutými v lidské společnosti a spadla by, a vy byste se
kultivovali zbytečně. To by nešlo. Máme takovou velkou skupinu lidí, a žádní dva lidé nemají
stejné uvažování nebo stejný přístup k věcem. Na světě je přes 7 miliard lidí a v mysli
kteréhokoliv člověka mohou vyvstat nesčetné lidské myšlenky. Existuje takové velké
množství složitých věcí, které do kultivujících zasahují. Proto se přijal tento přístup a proto
jste se kultivovali takto. I když je to tak, čím blíže ke konci, tím horší věci vyvstávají – i když
ty zlé věci mají menší a menší sílu. Proto někteří lidé zjišťují, že ty věci, které se jim objevují
v mysli, jsou špinavé. Rád bych vám řekl, a často jsem praktikující povzbuzoval těmito slovy:
je to v pořádku, prostě to odmítni, chovej se dobře, nenech to do sebe zasahovat, a bude to
v pořádku.
Protože jste tady mezi lidmi, to, co vaše oči vidí a vaše uši slyší, zahrnuje hrozně špatné
věci ze společnosti. Víte, co znamená něco „uslyšet“ nebo „uvidět“? Není to tak, jak si lidé
myslí, že potom, co jste něco viděli, tím to skončí, když si to neodnesete s sebou; nebo že
když jste něco zaslechli, ale už jste se tím dále nezaobírali, tak to nevadí. Není to tak.
Všechny věci jsou hmotné. Když jste něco zaslechli, vlilo se to do vás a vstoupilo vám to do
těla. Když jste něco viděli, vstoupilo to do vás. Víte, proč se někteří kultivující v minulosti
oslepili nebo ohlušili? Pochopili to. Nechtěli nic jiného než se kultivovat a nechtěli být dále
znečišťováni. A tak to udělali. Samozřejmě, tohle jsou metody nižších praxí. Jen poukazuji na
ten smysl. My se těmito věcmi neznepokojujeme, protože společnost je taková, jaká je. Mistr
to viděl už dávno a vytvořil pro vás spolehlivá uspořádání, aby se zajistilo, že tím nebudete
ovlivněni. Ale ať je situace jakákoliv, a jakkoliv náročné to může být, musíte si pamatovat, že
jste kultivující a musíte se snažit dělat pokroky. A pak to bude fungovat. Takto byste se s tím
měli vypořádat.
Jako váš Mistr, když učím Fa a mluvím k tolika lidem, mohu mluvit jen všeobecně. Někteří
z vás mohou mít otázky, které byste mi rádi položili. Ale když je tady tolik lidí, nebudu moci
odpovědět na otázky vás všech. Ale i když odpovím jen na některé z nich, snad vám to přijde
jako dobrá příležitost. (Potlesk) Zde tedy skončím. Budu teď odpovídat na některé vaše
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otázky, i když ne příliš dlouho (potlesk), protože vím, že konference dnes začala trochu
později a ještě jste neměli přestávku na oběd. Udělám, co můžu, abych pro vás zodpověděl
některé otázky. Dobrá, teď mi sem nahoru můžete poslat své papírky.
Učedník: Letos se newyorská konference Fa pořádá 13. května, což je všední den. Došli
jsme k pochopení, že je to proto, že je třeba, aby učedníci Dafa v době konference Fa
objasňovali pravdu hlavnímu proudu společnosti ve větším měřítku. Ale mnozí praktikující
nechápou, proč se to takhle dělá.
Mistr: O tom jsem rozhodl já. (Potlesk) Pokaždé, když jsme měli konferenci Fa, chtěl
jsem ji využít k záchraně vnímajících bytostí. Chceme, aby lidé ve světě viděli, že kultivuje
tolik lidí a že to není tak, jak tvrdí ta zlá strana. A během období konferencí Fa chodí učedníci
objasňovat pravdu a zachraňovat vnímající bytosti. Ale konference Fa vždy bývaly o
víkendech, a to jsou města doslova prázdná. Není tam nikdo, kdo by viděl vaše průvody, takže
nepřitahovaly ničí pozornost. Ale tak se to vždycky dělalo. Řekl jsem [pořadatelům], že
většina lidí, kteří přijíždějí na konferenci Fa, koneckonců nejsou místní a stejně si musejí vzít
v práci volno, takže to nemusí být o víkendu. Proto jsem řekl, aby se už o víkendech
nepořádaly. (Nadšený potlesk)
Učedník: Poslední dobou cítím, že existuje poměrně rozšířený problém, kdy lidé polevují v
kultivaci. A hodně lidí považuje projekty, na kterých pracují, za důležitější než objasňování
pravdy ve větší míře a spolupráci.
Mistr: Tohoto problému jsem si vlastně všiml už před časem. Pozoruji to. Důvod, proč
jsem nic neřekl, je ten, že ti v médiích musejí opravdu odvádět velice solidní práci a do toho,
co dělají, dát srdce. Ale nesmíte zapomenout, že jste kultivující.
Řeknu na toto téma pár slov o našich médiích. Několik našich koordinátorů z médií se mě
předtím ptalo, jak si dobře vést s médii a jak by se měly věci řešit jinak než u běžných lidí.
Řekl jsem, že je to jednoduché: prostě dělejte věci tak, jak je dělají běžné mediální společnosti
– čím podobněji, tím lépe. Buďte stejní jako oni, dobře veďte svou obchodní činnost a
udržujte si zdravý tok financí. Prostě buďte jako běžná firma. Jedna věc, kterou byste si měli
pamatovat, je tahle: buďte si vědomi, že jste učedníci Dafa, a to je vše. Takže, i když říkám
tohle, ať je to jakkoliv, nepolevujte ve své kultivaci.
Učedník: V předchozích učeních Mistr hovořil o Buddhovi Maitreovi. Zmínil jste se, že
[čínský] fonetický přepis „mi-la“ není přesný, a naznačil jste, že nám později řeknete, jaký je
přesný přepis.
Mistr: Ta zlá ČKS v současnosti neustále šíří lži. Nemám z nich strach, ani si nedělám
hlavu z toho, že mě očerňují. Ale nechci, aby zasahovali do spásy vnímajících bytostí. Takže o
určitých věcech si promluvme později. (Potlesk)
Učedník: Jsem učedník Dafa, který přišel do Spojených států z pevninské Číny v roce 2012.
Slyšel jsem, že Asociace Dafa vydala oznámení, že ti, kdo přišli z Číny po roce 2005, nemají
dovoleno při Shen Yun pomáhat v zákulisí a s jídelní obsluhou.
Mistr: Když už na to přišla řeč, řeknu pár slov o situaci právě teď. Tentokrát jsme zjistili, z
registračních papírů lidí na různých místech, že je tu velký problém. Konkrétně ten, že téměř
polovina našich praktikujících mimo Čínu jezdí do Číny na návštěvu a někteří jezdí tam a zpět
neustále. Hlavně někteří, co přišli z Číny teprve nedávno, tam jezdí často. Jsou dlouhodobí
praktikující, kteří to také dělají, i když je jich jen málo. A mezi těmi, kteří z Číny přijeli
nedávno, kteří odjeli po začátku pronásledování, někteří z nich se vracejí často. Zapřemýšlejte
o tom. Vím, že v mnoha případech, poté, co se člověk vrátil, ho ČKS vyhledala [a pozvala si
ho] na „slovíčko“. Všechno, co jste řekli, a jakkoliv jste se s tím vypořádali – vidělo to
bezpočet bohů.
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Uvědomujete si něco? Tím, co jsem řekl, jsem na něco nepřímo poukazoval: berete
kultivaci příliš zlehka a zahráváte si jak se svou vlastní existencí, tak se svými nesčetnými
vnímajícími bytostmi, které čekají, že získají Fa a budou zachráněny! Stavíte se ke kultivaci
tak lehkovážně. Myslíte si, že těch pár slov, která jste ČKS řekli, abyste se jich zbavili, že ta
slova, která jste v jejich přítomnosti řekli, neslyšel nikdo jiný a že tím to skončilo? Říká se,
že: „Bohové jsou i jen metr nad hlavou.“ Bohů je bezpočet.
Jak víte, právě jsem hovořil o tom, jak je vesmír ohromný a kolik tam je vnímajících
bytostí. Všechno, co jsem vám řekl, je naprostá pravda. Právě teď, v prostoru, kde se pořádá
tato konference Fa, ve vzduchu tady, na velice husté, mimořádně mikrokosmické úrovni, jsou
na každičké částečce oči – oči, které nakukují z velkých vzdáleností, dívají se na konferenční
sál, poslouchají, jak mluvím, dívají se na vaše myšlenky a poslouchají vaše slova. Tady v
lidské společnosti se děje něco tak významného, něco, co ovlivňuje životy ve vesmíru. Jen
přemýšlejte o tom, kolik bohů vás upřeně sleduje! U každičké myšlenky nebo nápadu, než se
vám v mysli utvoří – a dokonce i zatímco se tvoří – už vědí, co chcete vyjádřit. Někdy si
opravdu říkám: jak mohou být někteří praktikující takovým zklamáním? Proč jsou pořád
takoví i potom, co získali Fa?
Pokud nejste zodpovědní sami k sobě, druhým to ublíží také. Ta zlá strana má jednotky,
které speciálně zjišťují informace o Falun Gongu. Věděli jste, že mají něco tak směšného jako
takzvané „experty“ na Falun Gong a „experty“ na Shen Yun, kteří studují výhradně vývoj
Falun Gongu a to či ono o Shen Yun? Všechno jsou pro ně „zpravodajské informace“. To, co
strana dělá, je zneužívání lidí na politickém základě, takže chtějí zjistit i malicherné
podrobnosti z běžného života lidí. A tak jakmile vás jednou osloví, bude se zdát, že už
všechno vědí a že vás znají jako své boty. Cílem je vylekat vás, abyste věci vyzradili a mysleli
si, že vědí hodně věcí i bez toho, abyste jim je řekli vy. Ta zlá strana má desetiletí zkušeností
ve zneužívání lidí z politických důvodů.
Nebudu to oznámení nebo postup, který byl vydán, kritizovat. Problémy, které jsem právě
popsal, mezi vámi opravdu existují. Popsal jsem jen několik z nich, a to ještě jen jednu
stránku. Síla Shen Yun při záchraně lidí je značná, není tedy nutné nedopustit, aby cokoliv, co
s ním souvisí, bylo zpronevěřeno?
Učedník: Dovolte nám prosím předat Mistrovi pozdravy za učedníky Dafa ve městě
Chengdu v provincii Sichuan. Mistr vložil do všeho tak neuvěřitelné úsilí.
Mistr: Děkuji vám. (Potlesk)
Učedník: Učedníkům Dafa v Chengdu Mistr velmi chybí a doufají, že den, kdy Mistra
uvidí, přijde brzy.
Mistr: Děkuji. Jelikož je čas omezený, neposílejme papírky s pozdravy.
Učedník: Kolem mě je hodně kultivujících staršího věku, kteří denně dělají dobře tři věci,
včetně studování Fa a cvičení. Ale jsou velice tvrdohlaví. Kultivují už přes deset let, ale jejich
cvičební pohyby nejsou přesné, a když cvičí nebo vysílají spravedlivé myšlenky, často
zadřímají. Když se jim na to poukáže, neposlouchají a nezmění se.
Mistr: Mnohá těla starších učedníků Dafa zestárla. Možná tam jsou nějaké problémy. Ale
jako celek si mnozí z nich vedli v kultivaci a dělání tří věcí dobře. Přesto se však opravdu
pokusme věnovat těmto otázkám větší pozornost a nedávat druhým důvod k obavám. Pojďme
našim mladším praktikujícím dobrým příkladem. (Mistr se směje) (Učedníci tleskají)
Učedník: Jistý koordinátor projektu je příliš připoután k zisku a posuzuje všechno z
pohledu peněz. Ten člověk není upřímný při obchodních jednáních a často používá nátlakové
přístupy, aby lidi vedl. To mě přivádí k pochybnostem, zda je projekt na správné cestě. Pokud
z projektu odejdu, znamená to, že měním svou kultivační cestu svými vlastními záměry?
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Mistr: Já si myslím tohle. Pokud mluvíme o jednom z médií, což je projekt učedníků Dafa,
pak by se měl vést způsobem, jakým se vedou běžné společnosti. Ale někteří učedníci Dafa
uvažují: „Tohle jsou všechno naše vlastní věci. Proč musí být vedení tak přísné?“ A dokonce
si dělají, co se jim zlíbí. Nesouhlasím s takovým způsobem nahlížení na věci. To, co zastávám
já, je použití standardních řídících praktik.
Neuvažujte o našich médiích jako o nějakém speciálním druhu média, které je odlišné od
běžných médií. Firma je firma. V Dafa nejsou žádné firmy a v Dafa nejsou žádná média. Ty
nejsou kultivací a nejsou součástí Dafa. Ale vy můžete v tomto prostředí dělat kultivaci a vy
jste kultivující. Tak se na to dívám. Ať už jste v jakékoliv firmě, měli byste se snažit činit se
lépe a nemít nic proti tomu, když vás někdo řídí.
Při řízení firmy je třeba myslet na to, jak si vede finančně. Jsem tvrdě proti vašemu
neustálému spoléhání se na praktikující ve sponzorství a financování. Takže, člověk, který má
věci na starosti, bude přirozeně přemýšlet o finančních výsledcích a na tom by nemělo být nic
špatného.
Pokud však člověk ve vedení zapomene, že je učedník Dafa, pokud zapomene, že je
kultivující, pak je to problém. Tak se na to dívám já. Samozřejmě, pokud to lidé ve vedení
přeženou a zajdou za to, co by dělaly běžné firmy, pak si myslím, že to není správné.
Učedník: 1) Jistí rodinní příslušníci mají obavy ohledně toho, že čínští učedníci Dafa v
zámoří museli nedávno předložit identifikaci. Mohl bych Mistra požádat, aby řekl pár slov na
vysvětlenou?
Mistr: Vysvětlím to na příkladu. Jeden praktikující mi vyprávěl, že v Hongkongu je hrstka
lidí, kteří se ukáží vždy, když je nějaká zásadní schůzka nebo porada projektu, ale normálně
nemáte tušení, kde jsou. Neznáte je a nikdo nezná jejich pravá jména. Ačkoliv dávám příklad
o Hongkongu, je hodně míst, kde existuje stejný problém. Projekty učedníků Dafa musejí
zůstat v bezpečí a tohle je koneckonců zvláštní časové období, kdy ta zlá strana pronásleduje
lidi. A tak si myslím, že je v pořádku, že se to řešilo takhle.
Někdo se mě ptal: „Jako učedníci Dafa, naše kultivace nemá mít seznamy členů, že?“
Správně, my nemáme seznamy členů. Informace, které lidé předložili, nebudou použity pro
seznam členů. Chtěli jsme pouze zjistit, kdo jste. Tohle je jedinečné časové období. Kdy v
dějinách vytvářeli kultivující mediální společnosti? Kdo se kdy bránil proti pronásledování?
Tohle vskutku není součást kultivace. Ale jsou to projekty, které učedníci Dafa dělají, aby
zachránili vnímající bytosti.
Učedník: 2) Až učedníci Dafa období nápravy Zákona odejdou s Mistrem, bude v
budoucnu ještě Asociace Dafa? Pokud bude, jaký bude její vztah k Dafa?
Mistr: Máš příliš čilou mysl. (Všichni se smějí) Budoucí záležitosti jsou budoucí
záležitosti. Věci v době nápravy Zákona lidského světa se vůbec nebudou řešit tak, jako se
řeší dnes. To, zda Asociace bude nebo ne, bude záležet na tom, zda jí bude v té době
zapotřebí. (Mistr se směje)
Lidské bytosti nejsou tak prosté, jak se zdá. Lidské bytosti, lidské bytosti, o kterých
hovořím, jsou lidé, kteří mají sklon držet se toho „vidět znamená věřit“. Neuznávají to, co
nemohou vidět. Ale kultivace vám umožňuje chápat věci tím, že se osvítíte k pravdě. Takže to
je ten rozdíl. Lidem v budoucnosti, odhalím jim a zobrazím před nimi plný obraz skutečnosti.
Takže věci tehdy budou jiné.
Učedník: Asociace Dafa měla u této konference Fa přísně regulovat účast. Přesto jsou
praktikující, kteří nesplňují předpisy, ale stejně se zkoušeli dostat dovnitř taháním za nitky a
dokonce vyhledali všechny své kontakty.
Mistr: Chtít se zúčastnit konference Fa Velkého Zákona – nemůžeme říci, že je na tom
záměru něco špatného, a je to dobrá věc. Ale ti, kdo akci organizují, se na to takhle dívat
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nebudou. Musejí mít na mysli bezpečnost a zajistit, že naše konference Fa proběhne tak, jak
se naplánovalo, bez zasahování. Tyhle [dvě věci] jsou vůči sobě v rozporu, takže vás nechám,
abyste si na to přišli sami. (Mistr se směje)
Učedník: Někteří praktikující se díky projektům Dafa seznámili s mnoha učedníky Dafa po
celém světě a pak rozjeli svoje vlastní podnikání. Mělo by se to považovat za zasahování do
učedníků Dafa?
Mistr: Ano. Pokud použijete zdroje Dafa k vydělávání peněz pro sebe, pak to, co děláte, se
nijak neliší od pronásledování. Uvědomíte si to v budoucnu. Tato forma zasahování vyčerpává
zdroje učedníků Dafa. Zdroje jsou omezené a mají být použity k nápravě Fa a zachraňování
lidí. V budoucnu se ukáže, že za tohle budou vážné následky.
Učedník: Jsem praktikující ze Západu. Pracuji pro naše médium v New Yorku už několik
let. Zjistil jsem, že mnozí čínští praktikující toho ještě ani dnes o západní společnosti moc
nevědí.
Mistr: Tak to je naprostá pravda. Spousta našich lidí tráví veškerý svůj čas v čínské
komunitě. Často jim doporučuji, že by si měli najít práci v běžné společnosti a tu společnost
poznat, naučit se, jak lidé ve svobodné společnosti uvažují o věcech a věci dělají. Často to
říkávám.
Učedník: Nemám až tak dobré pochopení toho, jak můžeme dokázat, aby měla naše média
dobrý základ ve společnosti.
Mistr: Myslím, že tato otázka si zasluhuje, abychom o ní vážně uvažovali. Slyšel jsem, že
v anglických Epoch Times v New Yorku není moc lidí, ale že někteří západní praktikující jsou
tam velice organizovaní, co se týká způsobu, jak věci dělají. Když jsem to slyšel, měl jsem
velkou radost. Určitě v budoucnu porostou zdravým způsobem a dokonce předčí naše
čínskojazyčná média, protože toto je koneckonců anglicky mluvící společnost. (Potlesk
pozvolna roste)
Učedník: Když bylo do jednoho praktikujícího zasahováno karmou nemoci, druhý
praktikující navrhl, abychom požádali kultivující, kteří mají otevřené třetí oko, aby pomohli
„dosáhnout laskavých řešení“.
Mistr: Pak ta osoba dovolila, aby se jí v mysli vyvinuli démoni. Jaká „laskavá řešení“? Je
cokoliv, co se stane učedníkovi Dafa, pouhá náhoda?
Víte, potom, co se udělají pro učedníka Dafa uspořádání, dokonce ani já, jeho mistr, je
nemohu znovu změnit. Jsou dva důvody, proč je nemohu změnit. Kdybych je měl změnit, celá
jeho cesta kultivace – od začátku až do konce – by byla úplně změněna a všechno by muselo
začít odznova. Tím druhým důvodem je, že kdybych opravdu měl ta uspořádání změnit,
všechny ty staré faktory by zasahovaly.
Já toto pronásledování nepřijímám. Jak to, tedy, že mohou zasahovat? Je to proto, že
Mistrovo lidské tělo je v té nejzevnější dimenzi. Moje ohromné tělo a ohromná síla jsou
odděleny od částí vesmírného těla, které ještě nebyly napraveny Fa, a v těch místech jsou
obsaženy nesčetné úrovně vesmírů a životů, z nichž všichni jsou bohové. Kdyby nebylo jich,
nebyl bych blokován. V nápravě Fa jdu neustále vpřed a napravuji Fa úroveň po úrovni.
Úroveň po úrovni jsou ti, co mají zůstat, ponecháni a ti, co nemají zůstat, jsou ničeni; neustále
se ženu kupředu rychlostí blesku. Vesmírná těla, která ještě nebyla napravena Fa, mě takto
oddělují a z toho důvodu mohou staré síly pronásledovat učedníky Dafa a zasahovat do mě.
Takže co byste mohli „laskavě vyřešit“? Mohli byste ovlivnit něco tak ohromného, jako je
tohle?
Kromě toho jsou dimenze nesmírně složité. Dokonce i v něčem tak tenkém, jako je list
papíru, mohou být stovky milionů dimenzí. Každá dimenze má svůj vlastní, ohromný časový
rámec. Jak víte, čím mikrokosmičtější je částice, tím větší je její energie; neboli jinými slovy,
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tím větší je její síla. Molekuly nemohou nic udělat atomům, ale atomy mohou rozložit
molekuly. Chápete tu myšlenku, že? Čím mikrokosmičtější částice je, tím větší je její síla. Jak
byste na ni mohli mít vliv? Jsou na odlišných vrstvách. Někteří z našich praktikujících často
nejsou ve Fa. Velice se zajímají o menší cesty a všechny možné zmatené věci a mluví
nesmysly.
S tak složitými dimenzemi, někteří studenti s třetím okem, které není úplně otevřené, ale
částečně otevřené, nevidí plný obraz a všechno to, co vidí, jsou složité, falešné vidiny. Není to
tak, že se někdo snaží tomu člověku ukázat falešné vidiny. Spíš prostě nevidí celý ten plný
obraz. Vidí jen ždibek toho a ten jeden ždibek pro něj bude falešným obrazem. Když je před
ním nějaký člověk, před a za tím člověkem, a nalevo a napravo od něho, jsou tam nespočetné,
nespočetné dimenze, uvnitř kterých jsou nespočetné a překrývající se životy, takže jak by
mohl tyhle věci vyřešit? Jak by mohl vědět, jaké je spojení mezi těmi bytostmi a tím
člověkem? Proto někdy, když praktikující hovoří o tomhle či tamtom posednutí duchem, řekl
bych, že to on je ten posedlý. Vždycky jsem vám říkával, že nemůžete vidět skutečný obraz,
tak nedělejte nezodpovědné poznámky a určitě se kultivujte podle Fa. Všechno, s čím se
člověk v kultivaci setká, je dobrá věc.
Učedník: Skupina mladých praktikujících má brzy dokončit školu Fei Tian na Tchaj-wanu
a stát se studenty vysoké školy. Rád bych se zeptal, jak se v budoucnu mohou dobře činit v
potvrzování Fa.
Mistr: Myslím, že když jste způsobilí, můžete se dát k profesionálnímu souboru
[jevištního umění] nebo se můžete dál vzdělávat ve svém oboru. Pokud k tomu způsobilost
nemáte, můžete si zvolit jinou oblast studia. Ať studujete cokoliv, dělejte to dobře, abyste
přinejmenším byli kvalifikovaní v něčem v této společnosti. Je hodně učedníků Dafa, kteří
jsou počítačovými odborníky, vědci a lidmi s prvotřídním talentem. Proto jsou webové
technologie vyvinuté učedníky Dafa ty jediné na světě, které se dokáží prolomit internetovou
blokádou zlé ČKS. (Potlesk) Nejrůznější vlády a velké korporace naše webové portály
používají, aby se spojily s pevninskou Čínou. Co tím chci říct, je, abyste využili své odborné
znalosti. Abych k tomu použil vaše slova, pomozte Mistrovi v nápravě Fa a při spáse
vnímajících bytostí. To je to, co byste měli dělat.
Učedník: Moje sestra vloni přivedla do Japonska kamarádku čistě kvůli tomu, aby viděla
Shen Yun. Po návratu do Hongkongu se kamarádka odhodlaně připojila k průvodu Falun
Gongu a ušla celou trasu. Přála si, aby bývala mohla přijet na letošní konferenci Fa v New
Yorku a třikrát mě žádala, abych Mistrovi vyřídila její pozdravy a poděkovala mu. Moji
přátelé [z řad běžných lidí] mi také nechali na telefonu zprávu, kde přejí konferenci Dafa
úspěch. Vnímající bytosti se probouzejí.
Mistr: Někteří další běžní lidé, lidé, kteří nekultivují, se také přidali k průvodům Dafa. Ti
všichni se probouzejí.
Máme nějaké nové praktikující, západní praktikující, kteří možná nechápou, co mám na
mysli, když říkám, že tato událost je tak ohromná. Říkám vám, že ať tomu věříte nebo ne –
jelikož tohle je konference Fa a já učím Fa učedníky Dafa, mluvím na úrovni poněkud vyšší
než normálně, takže je možné, že možná nebudete schopni to přijmout a noví praktikující
tomu možná nerozumějí – ale chci vám říci, že králové z každé země po celém světě v
každém historickém období a mnozí králové z nebes, ti všichni se převtělili v Číně a [mnozí z
nich] jsou momentálně Číňané. Je to proto, že Čína měla být centrem šíření Fa a kultivace.
Tohle bylo něco, o čem se rozhodlo předtím, než dějiny započaly.
Číňané jsou v poslední době, kvůli všem těm perzekucím, kterými si prošli, ve strašně
špatném stavu a dokonce i jejich vnější vzhled je nehezký. Ale řeknu vám: váš král, král
vašeho národa, klidně může být jedním z nich. Tohle rozhodně není žádná triviální věc, jak si
jednoho dne uvědomíte. Co se týče jiných zemí, kromě těch, které budou moci zůstat jako
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výsledek našich snah o záchranu vnímajících bytostí, bude náprava Fa lidského světa, která
proběhne později. Ale to je věc budoucnosti, lidská věc.
Učedník: K dnešku vystoupilo ze tří [stranických organizací] přes 160 milionů lidí. Ale
mnoho Číňanů tři vystoupení ještě neučinilo. Počet učedníků Dafa je obrovský. Pokud by
nahlas promluvil každý učedník Dafa, mohli bychom zachránit větší počet lidí. Je to tím, že
právě teď je počet učedníků Dafa, kteří objasňují pravdu, stále příliš malý?
Mistr: Věřím, že všichni učedníci v různé míře objasňují pravdu, v souladu se svým
kultivačním stavem. Ti s dobrým stavem objasňují pravdu hodně a ti, jejichž stavy trochu
pokulhávají, objasňují pravdu trošku. Děje se to víceméně takhle. Co se týče síly jejich
objasňování pravdy, ti, kdo chodí objasňovat lidem pravdu často, jsou opravdu pozoruhodní a
jsou teď už dost zkušení. Počet [vystoupení, kterých pomohli dosáhnout] je dost velký.
Problém je, že hodně lidí nebere objasňování pravdy vážně. Ale nebrat to vážně není ve
skutečnosti žádná maličkost. Pokud je to proto, že jste zapojeni do nějakého projektu, pak to
není problém, protože pomáháte objasňovat pravdu tomu projektu. Ale pokud tomu tak není a
ty jako učedník Dafa neobjasňuješ pravdu, pak to znamená, žes nepřijal zodpovědnosti, které
mají učedníci Dafa přijmout.
Učedník: Několik praktikujících zapojených do médií v naší oblasti má do různé míry
vážné problémy. Během studia Fa se zdá, jako by jejich oční víčka nemohla zůstat otevřená,
když někteří z nich vysílají spravedlivé myšlenky, ruce jim silně poklesávají a během cvičení
usínají.
Mistr: V případě mnoha učedníků Dafa, pokud opravdu mají hodně práce na projektu
Dafa, pak je to omluvitelné. Nároky spojené se záchranou lidí opravdu mohou způsobit, že
jste velice zaneprázdněni, takže se to dá přičíst okolnostem a je to omluvitelné. Ale pokud to
není vaše situace, pak je to věc toho, že nejste v kultivaci pilní.
Učedník: Ke studiu Fa se postaví nebo si kleknou, ale hned jak se k tomu posadí, začnou
být znovu ospalí. Dlouhodobě to nejsou schopni překonat. Praktikující, o kterých mluvím,
mají všichni na svých bedrech spoustu práce.
Mistr: Vskutku. Moje mínění o studiu Fa je, že v kterémkoliv případě – ať už je to
postavení se při studiu nebo jakýkoliv přístup používáte – rozhodně k tomu musíte přistupovat
vážně. Mistr ví, že mnoho praktikujících je dost zaneprázdněných a každý den spí jen pár
hodin. A tak tento problém vzniká.
Učedník: Je stejného účinku dosaženo, když člověk studuje Fa s elektronickou knihou
místo skutečné knihy?
Mistr: Je to to samé, ale myslím, že používat skutečnou knihu je nejlepší. Ta kniha je
vzácná a nic se jí nemůže rovnat.
Učedník: Může člověk, který se často vrací do Číny, sloužit jako koordinátor?
Mistr: No, pokud má ta oblast jen dva lidi (obecenstvo se směje), pak může. Jinak ne.
(Obecenstvo se směje, tleská)
Učedník: Někteří praktikující si myslí, že okolnosti v pevninské Číně polevily, takže pokud
má člověk silné spravedlivé myšlenky, neměl by mít žádné problémy.
Mistr: Silné spravedlivé myšlenky zmírňují pronásledování, to je jisté. Mít silné
spravedlivé myšlenky je výsledkem kultivace. Ale kultivace je něco posvátného. Staré síly vás
rozhodně nenechají vyváznout, pokud u vás vidí lidská připoutání. Staré síly podkopávají to,
co chci dělat, ale neodváží se skutečně podkopat nápravu Fa. Je to proto, že kdyby měla
náprava Fa přestat existovat, byl by to konec všeho ve vesmíru, protože ohromný vesmír už
dosáhl konečné, poslední fáze v cyklu utváření, stagnace, úpadku, zničení, a tak všechny
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bytosti vkládají své naděje do této nápravy Fa. Pokud by byla náprava Fa sabotována, nic už
by nebylo. A tak se ji nikdo neodváží opravdu zmařit.
Učedník: Jeden spolupraktikující se poté, co byl uvolněn během reorganizace našeho
média, nepřidal k jiným projektům. Moc nestuduje Fa, moc necvičí ani nevysílá spravedlivé
myšlenky a zůstává vzhůru dlouho do noci a přispává si. Sdílení s ním se ukázalo jako
neúčinné. Hodně se o něho bojím.
Mistr: Ano, to je určitě znepokojující, protože staré síly po něm brzy půjdou. A neříkám to
jenom tak. Takových případů bylo jednoduše příliš mnoho, a máme příliš mnoho ponaučení.
Učedník: Zdá se, že do něj zasahuje nějaká vnější síla a že všechno, co můžeme dělat,
abychom mu pomohli, je vysílat spravedlivé myšlenky.
Mistr: Když je něco, přes co se člověk nemůže dostat, je tam připoutání. Pokud má
problém ten člověk samotný, není to něco, co můžete rozřešit vysíláním spravedlivých
myšlenek. Pokud jsou však spravedlivé myšlenky toho člověka silné, ale démonů je mnoho a
ten člověk to nedokáže sám zvládnout a vy tomu člověku pomůžete vysíláním spravedlivých
myšlenek, pak to pomůže. Ale pokud jsou jeho vlastní myšlenky nedostačující a on sám
nechce přejít k činu, pak je jisté, že zasahování přijde a tehdy pro vás bude těžké to vysíláním
spravedlivých myšlenek vyčistit. Je to proto, že ten člověk sám musí mít spravedlivé
myšlenky, aby byl jakýkoliv krok účinný a vaše pomoc užitečná.
Učedník: Mnoho let jsme my učedníci Dafa ve východní Evropě ve sporu s koordinátorem.
Vždy když navrhneme objasňování pravdy, zablokuje to, přitom on a jeho malá klika nedělají
nic. Pokoušeli jsme se s ním komunikovat, ale nikam jsme se nedostali.
Mistr: Pak by měla být ta osoba nahrazena. Ano, někteří lidé, kteří si ponechávají mnoho
lidských připoutání, jsou takoví. Tohle vyvstalo také v počátečních letech, když jsem předával
Fa, kdy někdo vedl skupinu lidí, předváděl se a choval se důležitě. A pak jsou tu další, co
vedou nějakou skupinku, a ti všichni si to společně užívají. Nepletete si to v tomto případě se
společenským klubem? To jsou ve hře lidská připoutání. V průběhu kultivace se vskutku
objeví všechna možná lidská připoutání. Pokud ten člověk sám není pilný a vede skupinku lidí
tak, že to ovlivňuje jejich píli, jakou roli byste pak řekli, že hraje? Pokud se opravdu dokážeš
vrátit na správnou cestu, pak pořád ještě budeš učedník Dafa. Ale pokud se na správnou cestu
vrátit nedokážeš, pak se s tebou bude zacházet jako s démonem, který způsobuje zasahování.
Tak to je, ale neříkám, že mu něco udělám já. Co Mistr dělá, je zachraňování lidí, ne trestání
toho a toho. Ale ty staré síly ho nenechají vyváznout.
Učedník: Jak máme v současnosti zachraňovat ty, kteří přišli k pokřiveným pochopením,
hlavně ty, kteří byli kolem 20. července asistenty, nebo ty, kteří kdysi byli v čele a stále mají
vliv na skupinu lidí?
Mistr: Žádný zvláštní přístup není. Prostě si s nimi promluvte a pokuste se pochopit, kde
sešli na scestí, a uvidíte, jestli jim dokážete pomoci vyřešit ty body, na kterých se zasekli.
Když přijde na záchranu lidí, tak to tak děláme.
Učedník: Co mohou praktikující, kteří vstoupili po 20. červenci, dělat, aby lépe zvládli
zkoušku karmy nemoci?
Mistr: Utrpení člověka se v kultivaci neodstraňují najednou. [Karma z] života za životem
se nahromadí jako hora. Kdyby se odstranila najednou, člověk by to nepřežil. Místo toho je to
rozděleno do fází a může to být dokonce rozloženo až do konce vaší kultivace. Takže byste si
neměli myslet: „Proč mám potom, co jsem se kultivoval tak dlouho, ještě karmu nemoci?“
Nemůžete se na věci dívat stejně jako kultivující minulosti. Děláte kultivaci mezi běžnými
lidmi, takže tohle je forma, kterou vaše kultivace má.
Učedník: Jsem učedník z pevninské Číny. Jsem v kontaktu se spolupraktikujícími z různých
míst a mám dojem, že jsme jako celek víc a víc zralejší a racionálnější a že okolnosti se
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postupně mění. Ale když se použije k poměřování věcí měřítko Dafa, pak, alespoň na povrchu,
to vypadá, že měřítko nesplňuje až tolik lidí; samozřejmě, s přihlédnutím k pronásledování to
opravdu nebylo pro všechny snadné.
Mistr: To je pravda. Jak se okolnosti uvolňují, lidé mají větší odvahu a jejich strachy
trochu polevují – i když to není tak, že by strach vůbec neměli. Když jejich strachy poleví,
mají odvahu vystoupit. Ale ten strach nebyl ve skutečnosti odstraněn. Takže se to projevuje
tak, že jsou lidé pilní v různé míře, že dělají věci s různou mírou nasazení a že jsou jejich
kultivační stavy různé. Toto se děje. Ti, kdo se činili opravdu dobře, se zvládli vždy pevně
držet Fa a kultivovat podle Dafa. Chápou věci na základě Fa a pozvedávají se na základě Fa.
Učedník: Rád bych Mistra požádal, aby nám řekl o významu velkých formací čínských
znaků, které dělá Tchaj-wan každý rok.
Mistr: Tchaj-wan odvedl při těch každoročních formacích čínských znaků skvělou práci.
(Mistr se usmívá) Myslím, že je na ně nádherný pohled. Když je vidí obyčejní lidé, i jim se
zdají posvátné. A když je vidí zlo, jsou rozhodně děsivé.
Učedník: Od té doby, co byl v Číně zrušen systém pracovních táborů, se opět rozmohly
třídy na vymývání mozků. Někteří právníci se smyslem pro spravedlnost s námi
spolupracovali, aby nám pomohli ta temná doupata odstranit. Když jsme posledně párkrát do
těch tříd na vymývání mozků zašli, abychom vyjádřili svůj názor, a šli jsme na místní úřad
státního zastupitelství a na Úřad zemědělské rekultivace vznést proti těm zločincům obvinění,
ty zločince to opravdu vyděsilo.
Mistr: Učedníci Dafa odvedli v těchto věcech skvělou práci. Někteří konkrétní úředníci,
kteří pronásledovali učedníky Dafa, stále nevidí situaci, jaká je, a zlo je nadále využívá. Zlo se
dívá nejen na lidská připoutání učedníků Dafa, ale také na lidská připoutání obyčejných lidí,
aby je mohlo využít. Všechno ve vašem okolí je vaše kultivační prostředí. A tak tito zlí lidé
budou nadále využíváni zlem, aby tyto věci dělali, dokud jim nadřízení neurčí, aby
s pronásledováním přestali, protože tohle je jejich úkol a tohle je jejich pracovní funkce, a zlo
je bude nadále využívat. V Číně bývalo takové rčení: jeden zloděj utekl s oslem, zatímco ten
druhý se pošetile snaží ukrást sloupek [ke kterému byl osel přivázán] [a skončí tak, že je z něj
obětní beránek]. Ti špatní lidé jsou jako ten člověk, který krade sloupek.
Učedník: Rád bych se zeptal, zda by se naše média měla učit od kultury Shen Yun a zbavit
se kultury strany?
Mistr: Není to kultura Shen Yun; co Shen Yun zobrazuje, je tradiční kultura. Ale nemít
kulturu strany je správné.
Jak Shen Yun poprvé začal? Byla zde skupina učedníků Dafa zapojených do umění, kteří
chtěli využít své profesní dovednosti, aby odhalili pronásledování a zachránili vnímající
bytosti. Tenkrát, protože pronásledování právě začalo, mělo mnoho lidí všelijaké myšlenky a
představy o tom, co dělat, a nemohli se sjednotit a vzájemně spolupracovat. Výsledkem bylo,
že jejich vystoupení nemělo nejlepší ohlas a kvalita výstupů nebyla dost dobrá. Pozoroval
jsem, že jak lidé odcházeli z divadla, měli k tomu všemožné poznámky, ale nemnoho z nich
byly komplimenty. Slova, která jsem slyšel, mne tížila. Záměry učedníků Dafa byly dobré a
chtěli spasit vnímající bytosti, ale výsledek dobrý nebyl. Když to tak bylo několikrát, shledal
jsem, že se na to vynakládá docela dost sil a prostředků, a přesto výsledek není dobrý.
Z jiného pohledu šlo o něco, co vyžadovalo vysokou úroveň odborných znalostí, a tak by to
nefungovalo, pokud by vůči tomu neexistoval nějaký jednotící přístup, a ani by to nemohlo
zachránit lidi. Takže jsem si potom řekl: „Já je v tom povedu.“ A takhle byl Shen Yun na
začátku založen.
Poté, co byl Shen Yun založen, hned od prvního roku měl velký dopad. Klíčovou věcí bylo,
že diváci měli kladnou zkušenost a porozumění, které z něj získali, bylo takové, v jaké jsme
doufali. Ohlas byl úžasný. Ale pak jsem také viděl, že umělci v té době až tak úplně neměli
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fyzické vlastnosti potřebné pro tanec. Byli přijati ve spěchu a na jevišti vystupovali jen po
nějakém krátkém výcviku. A totéž platilo pro orchestr: přišla se zapojit velká skupina lidí
všech věkových kategorií a schopností. Cítil jsem, že to nebyl stabilní, dlouhodobý přístup.
Pokud měl mít Shen Yun větší sílu při záchraně lidí, potřebovali jsme rozvíjet své vlastní
umělce. Založili jsme tedy školu a začali rozvíjet své vlastní tanečníky a hudebníky.
Tohle byl tedy proces, kterým jsme si prošli. Pokud jde o řízení a způsob, jakým jsme věci
dělali, protože to byli kultivující a zároveň to byla umělecká společnost, ohledně toho, jak ji
vést dobře a vyvážit tyto aspekty dobře, a co by bylo vhodnější z hlediska řízení, pečlivě jsem
si to promyslel, než jsem si nakonec vybral jeden přístup.
S ohledem na celý proces toho, jak se to dělalo, ve skutečnosti jsem chtěl také ukázat
dalším projektům učedníků Dafa: nemůžete dělat věci polovičatě. Říkal jsem jim už dávno, že
by měli rozvíjet talenty v rámci firmy. Pokud vás vždycky někdo musí do věcí tlačit, pak je to
k ničemu a nebudete je dělat dobře. V současné době Akademie Fei Tian rozvíjí neomezený
počet účinkujících – obrovské zásoby talentů. Stačí se podívat na těchto pár let: každý rok
zakládáme novou skupinu [Shen Yun]. A co se týká toho, jak toho dosahujeme, jak víte,
kultivační stav členů Shen Yun Performing Arts je vynikající, s výjimkou těch, kteří byli
nedávno přijati ze společnosti a kteří tomu ještě tolik nerozumějí. Mnozí mají vynikající
kultivační stav. To vše jsou věci, které jsem chtěl ukázat dalším projektům. Samozřejmě,
představení vyžaduje vysokou úroveň dovedností, ale v krátkém čase jsme byli schopni se
rychle vyprofilovat a udělat z něj prvotřídní představení. Žádná jiná umělecká společnost se
s nimi nemůže srovnávat. A to proto, že to jsou kultivující. Ale s tím, jak se teď věci mají,
nemohu se z toho uvolnit a mám s tím stále mnoho práce. Přesto by mne nikdo nemohl v
dohledné době zastoupit.
Učedník: V naší oblasti se zdá, že některé projekty nebyly zvládnuty správně, a i směr,
kterým se ubírají, se zdá být odchýlený. Cítím, že nemám sílu cokoliv změnit. Vždy se zdá, že
účinkují určité faktory v pozadí, které nejsou v souladu s Fa a ovládají věci s nečistými
motivy. Tak jsem se rozhodl, že se nezapojím.
Mistr: Není možné, aby tam nebyly žádné spory. Je to lidské připoutání, pokud se stanete
pasivními, když věci nejdou po vašem. Zda se na něčem podílet, nebo ne, je osobní záležitost.
Pokud se rozhodnete nezapojit do jedné věci a vyberete si pracovat na jiném projektu nebo
objasňování skutečnosti, je to v pořádku. Ale, jako učedník Dafa, pokud vidíš problém u
našich médií, nebuď nečinný. Jsi učedník Dafa, takže pokud vidíš, že někdo má problém, a ty
nic neřekneš, pak to není dobré ani pro toho člověka. Předneste ten problém s dobrou vůlí a
pokuste se jej vyřešit. Bez ohledu na to, kdo je zapojen, mezi učedníky Dafa není nikomu
dána pozice síly; koordinátoři jsou jen styčnými body, a každý člověk je v procesu kultivace.
Často jsem říkával toto: pokud to upřímně děláte pro dobro toho druhého, a není v tom nic
prospěchářského z vaší strany, vaše slova budou schopna pohnout druhou stranu k slzám.
Chcete si to zkusit?
Učedník: V Číně jsou někteří praktikující od rána do večera on-line. Kontaktují lidi,
studují Fa a sdílejí s ostatními on-line, a běhají na různá místa po celé zemi.
Mistr: U některých věcí, u některých konkrétních věcí v Číně, já bych je raději moc
nekomentoval, zvláště když by to mohlo mít vliv na bezpečnost praktikujících. Některé věci
hrají kladnou roli, zatímco v některých je přimícháno příliš mnoho lidských připoutání.
Některé další věci sleduji. Je to nakonec proces kultivace, takže v těchto otázkách to budeme
muset sledovat a podívat se na to, jaké to má výsledky. Pokud vidíte problémy, řekněte něco –
kvůli spáse lidí. Je důležité, aby mezi našimi učedníky Dafa existovala silná pozitivní síla.
Učedník: Mistr už učí Fa hodinu a dvacet minut. Měli bychom i nadále posílat papírky s
dotazy?
Mistr: (Směje se) Tyhle postačí. Další už neposílejme.
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Učedník: Jak náprava Fa tlačí dopředu, je důležité, abychom tvořili jedno tělo; každý
učedník Dafa má odpovědnost splynout s jedním tělem. Přesto si to pár učedníků stále ještě
neuvědomilo.
Mistr: Mistr nikdy, pokud jde o záležitosti kultivace, nechtěl zavádět nějakou pevně danou
jednolitost, která stanoví, že věci mají být tak či onak. Všechno v kultivaci je určeno vlastní
úrovní, porozuměním a kultivačním stavem jednotlivce. U některých věcí je potřeba, aby
všichni spolupracovali. Pokud pro to máte srdce, pak se na tom podílejte; ale pokud vaše
pochopení této úrovně nedosáhlo, nepodaří se vám spolupracovat s ostatními, dokonce i když
se toho účastníte. V některých případech tam působí lidská připoutání. Tito lidé se ale mohli
v některých ohledech kultivovat velmi dobře, takže nelze říci, že jsou špatní. Přesto, pokud
někdo udělal něco dobře, ale neudělal dobře ostatní věci, pak to nebude stačit.
Učedník: V letošním programu Shen Yun se texty písní a moderátoři vícekrát zmiňují o
„Stvořiteli“. Diváci se ptali zaměstnanců a našich reportérů, kdo přesně ten „Stvořitel“ je.
Učedníci si nejsou jisti, jak na to mají odpovídat.
Mistr: Můžete jim odpovědět třeba takhle. Všude na světě lidé znají pojem Stvořitele;
Zákon vesmíru je Zákon, který stvořil svět, a Stvořitel stvořil vesmír včetně všech životů na
všech úrovních uvnitř něj. Jako kultivující víme, že se teď šíří Dafa (Velký Zákon) vesmíru.
Bohové si myslí, že dokud máš lidské tělo, nemůžeš se nazývat bohem. Jak možná víte,
lámům se v Tibetu říká „živoucí Buddhové“. Bohům na nebesích se tento výraz až tak úplně
nezamlouvá. Vtipkují: „Jestli ty jsi živoucí Buddha, tak to my jsme jako mrtví?“ (Všichni se
smějí) Dokud má člověk lidské tělo, nemůže se nazývat Buddhou. Buddha má kompletní
vzhled Buddhy, zatímco člověk má kompletní vzhled člověka. My víme, že Stvořitel teď
přišel. Nemluvte o tom příliš konkrétně, protože v současné době Mistr jen šíří Fa. (Potlesk)
Ať se použije jakékoliv jméno, cílem je probudit spravedlivé myšlenky lidí. Pokud byste
měli říci Číňanovi, že „přišla hlava zlé strany“, možná si pomyslí: „No tak ten ničemný vůdce
přišel. Co je na tom?“ Když řeknete, že přichází nějaká známá osobnost, lidé jen letmo
vzhlédnou. Pokud chcete vzbudit v lidech spravedlivé myšlenky kultivace, potom mluvte
z hlediska jejich spasení, a výsledek bude jiný.
Učedníci Dafa vědí, že jak se Mistr převtěloval dolů úroveň za úrovní napříč vesmírem,
převzal řadu jmen. Ale v této době, s kompletním vzhledem člověka, jsem váš mistr – mistr,
který učí Fa. A to je všechno. (Potlesk) Pohlížejte na mě prostě tak, jako byste pohlíželi na
normální lidskou bytost.
Učedník: Jak můžeme učinit průlom při objasňování pravdy hlavnímu proudu japonské
společnosti?
Mistr: Tyhle věci jsou tu pro vás, abyste na ně přišli sami. Pro učedníky Dafa z pevninské
Číny bude těžké situaci v japonské společnosti obrátit. Vzhledem k tomu, že zlá ČKS vždy
rozdmýchávala [s Japonskem] spory, Japonci mají sklon mít k Číně silnou averzi – až do té
míry, že se ani nejdou podívat na Shen Yun. Jsou proti všemu čínskému. Je to až takhle
špatné. Kvůli tomu je pak těžké objasňovat skutečnost. Na začátku jsem jmenoval japonského
praktikujícího, aby byl hlavním asistentem Dafa, ale když přišlo na koordinační práce,
praktikující z pevninské Číny si vždy prosadili svou a uzmuli [si ty odpovědnosti pro sebe].
Výsledkem je, že věci v japonské společnosti nešly dobře ve velkém měřítku. Ale to je
minulost, a situace je teď taková, jaká je.
Učedník: V Hongkongu se nyní potýkáme s problémem, že naše bannery objasňující
pravdu jsou blokovány zlem.
Mistr: Věci šly v Hongkongu dobře. Hongkong, což není třeba dodávat, se nachází v
čelistech zla. Ti učedníci Dafa, kteří vykročili vpřed a dělali věci tam, jsou vynikající.
Učedníci Dafa tam byli trnem v oku zlé strany, a měli velký vliv při zachraňování lidí a
objasňování skutečnosti. (Potlesk)
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Učedník: Učedníci Dafa z více než padesáti zemí a dvou set oblastí pozdravují svého
soucitného Mistra.
Mistr: Děkuji vám všem. (Potlesk) Mám tady ještě několik dalších papírků. Dokončím je.
Učedník: Někdy jasně vidím ten rozdíl mezi mnou a těmi učedníky Dafa, kteří se kultivovali
dobře. Budu se stále moci dostat na úroveň, kterou pro mě Mistr uspořádal, abych jí dosáhl?
Mistr: V tom by neměl být problém. Myslím, že učedníci Dafa – zejména ti, kteří to
zvládli od toho 20. července – se nemusejí příliš obávat. Prostě jen dělejte dobře věci, které
byste měli dělat, a to bude stačit. (Potlesk)
Pokud jde o novější praktikující, Mistr si o vás dělá opravdu starosti a opravdu doufám, že
to dokážete dohnat. Když se podíváte na věci, které učili všichni ti, kterým říkáte světci,
proroci nebo poslové Boží, a porovnáte to s tím, co se učí v tomto Dafa dnes, uvědomíte si, že
oni vlastně neučili Zákon. Od dávných dob až po současnost, ani jeden člověk nebyl schopen
vysvětlit jasně kultivaci a strukturu vesmírného těla, a ještě méně to, jak jsou spojeny lidské
bytosti a božské bytosti. Poté, co si přečtete tento Dafa, budete moci pochopit písma
jakéhokoliv náboženství, i když to není to, k čemu je určen. Řada uznávaných lidí v různých
oblastech vzdělávání byla ohromena, když si tento Dafa četli. Někteří lidé ho však nečetli
upřímně, a tak místo toho cítili, že na něm není nic zvláštního. Lidé jsou různí a jejich
smýšlení se různí. Protože tohle je koneckonců Fa, pokud stav něčí mysli není správný, pokud
něčí postoj k němu je odchýlený, to, co vám ukáže, nebo vám odhalí, bude odlišné. Možná
vám dokonce nevyjeví nic.
Učedník: Marketingové oddělení v Epoch Times lidem uložilo, aby studovali určitou teorii
marketingu. Ale tato teorie je ta, kterou se normálně učí lidé, kteří se v Číně věnují
pyramidovému prodeji.
Mistr: Učedníci Dafa jsou nakonec učedníci Dafa. Prostě si k tomu sedněte a odveďte
dobrou práci v tom, co máte dělat, a jak naberete více zkušeností, budete moci uspět. U těch
věcí, které vyžadují vysokou úroveň dovedností, prostě si ty dovednosti osvojte, a jste
připraveni. U některých věcí možná nebude tento druh studia třeba. Ve skutečnosti, ve všem,
co učedníci Dafa dělají, když do toho dáte trochu srdce, obdržíte dvojité výsledky s
polovičním úsilím. Pokud se ptáte mě, je to otázka srdce. Mnozí lidé říkají, že nevědí, jak
dělat marketing, ale já bych řekl, že je to tak, že do toho nechtějí dát své srdce. Klíčovou věcí
je, že vaše mysl nebyla stálá a pevná.
Učedník: Je rozvod poškozováním Fa?
Mistr: Rozvod nemá nic do činění s poškozováním Fa. Nikdo nemůže poškodit Fa,
protože to je něco, co existuje ve vesmíru. Vy byste pouze, jako učedníci Dafa v průběhu
kultivace, měli dělat to, co byste měli dělat, a nemůžete dělat to, co byste neměli dělat. Ať
děláte cokoliv, pokuste se to vyhodnotit standardem kultivujícího. Rozvod je povolen
zákonem. Takže pokud vy dva nemáte v životě nic společného a váš manžel nebo manželka
vám brání v kultivaci, to je potom jiná. Ale pokud to tak není, a je to o tom, že jste přelétaví a
vyvinuli jste si city k druhým, nebo je to tak, že teď máte v mysli nějaké další nápady, pak je
chyba na vaší straně. Pak je problém ve vaší kultivaci.
Učedník: Máme někoho, kdo se po dlouhou dobu snaží vydávat za praktikujícího. Tvrdí, že
jeho třetí oko může vidět určité věci a že může praktikujícím očistit tělo.
Mistr: Takovíto lidé ve skutečnosti dovolili, aby se jim v mysli rozvinuli démoni. Čím
více je někdo takový, tím více mu bude ukazován falešný obraz, který on pak stále více bere
jako skutečný. Ale kdo by mohl změnit učedníky Dafa? Samozřejmě, my stejně
nepovažujeme ty, kteří se opravdově nekultivují, za učedníky Dafa.
V očích bohů je vše přeměněno. Pouhou jedinou myšlenkou od boha se něco může stát
skutečným. Jak vznikl svět? Předtím jsem s vámi mluvil o principu, který tam působí. Lidské
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bytosti nejsou zdaleka tak schopné; musejí používat ruce a nohy, aby něčeho dosáhly.
Vezměte si například úpravu květin zde na tomto stole. Ten, kdo je aranžoval, je musel vložit
jednu po druhé, a stejně tak je vybrat nebo koupit, a umístit je tam. Schopnosti bohů jsou
ohromné, a jejich gong existuje na mnoha úrovních. V rozmezí jejich pozice a úrovně,
čehokoliv chtějí dosáhnout, jejich gong je schopen to stvořit z ničeho. A časové pole, které
pro to používají, je mimořádně rychlé, a částice jejich gongu ve všech rozměrech jednají ve
shodě, čímž to stvoří z ničeho v pouhém okamžiku. Ale to se děje v nejrychlejším možném
čase, a tak je toho dosaženo už jen při pomyšlení na to. Lidské bytosti tuto schopnost nemají,
takže musejí dělat věci ručně.
Učedník: A tento člověk se snaží vybírat od praktikujících peníze.
Mistr: Potom bych řekl, že to není kultivující, a měli byste si od někoho takového držet
odstup. On stejně není kultivující.
Učedník: Nedávno jeden praktikující v článku ke sdílení zkušeností navrhl, abychom
nepoužívali elektronické čtečky pro studium Fa. Chtěl bych se zeptat, jestli to tak je.
Mistr: Neřekl jsem, že nemůžete používat elektronické čtečky. Pro usnadnění věcí během
tohoto zvláštního období je v pořádku používat vše, ale samozřejmě, skutečné knihy jsou
nejlepší. Technologie už je dnes taková, jaká je, takže pokud se rozhodnete použít ji ke studiu
Fa, je to v pořádku. Je to jen tak, že ve výsledku bude [toto zařízení] za to požehnáno. Ale
není to náhrada za čtení skutečných knih ke studování Fa.
Všechno je bytost a všechno je živé. Co považujete za organickou látku, jsou věci, které
jeví známky života tady v této dimenzi. To, co považujete za anorganickou látku, jako
například ocel, železo, kámen, cement, nebo elektrony, jsou věci, které prostě jen nevykazují
známky života tady v této dimenzi. To je vše.
Tady skončím. Odpovídal jsem na vaše otázky přes hodinu. Při tak velkém počtu
praktikujících zde nemohu odpovědět na všechny vaše otázky v krátkém čase. Kultivační
zkušenosti, které praktikující sdílejí během konference Fa, jsou důležité, protože jsou to
zkušenosti z první ruky, které se přímo vztahují k vám. Já jsem jen řekl pár slov o současné
situaci a odpověděl na pár otázek. Vy všichni pokaždé přicestujete z dálky a doufáte, že
uslyšíte Mistra něco učit, a tak jsem chtěl s vámi strávit trochu víc času. Ve skutečnosti jsem
s vámi opravdu rád. (Nadšený potlesk)
Ale ať toho Mistr říká jakkoliv mnoho, stále ještě musíte dostát své kultivaci. Čeho se
Mistr obává nejvíc, je, že v současnosti přestala řada z vás být pilná. Když pronásledování
prvně začalo, byli jste plni elánu a celou tu situaci jste obrátili k lepšímu. Ale jak okolnosti
polevovaly, místo toho jste zvolnili. Kultivace... Je jedno rčení a je to to, které už jsem vám
říkal předtím: „Kultivuj jako na začátku, a úspěch je jistý.” (Nadšený potlesk) Důvod, proč
mnoho lidí v kultivaci neuspělo, je, že to nebyli schopni zvládnout v dlouhodobém měřítku.
Možná se cítili osamocení nebo se nudili, nebo možná jim něco zevšednělo nebo si na něco
zvykli tak, že už to dál nechtěli dělat. Cokoliv může způsobit, že člověk zvolní. A tak byste
měli být dál pilní. V minulosti byly pro kultivující náhlé zkoušky dokonce i na úplně
posledním kroku. Pokud byste víc a víc zvolňovali, určitě byste tou zkouškou nemohli projít.
Samozřejmě, to není ta cesta, kterou jdou učedníci Dafa. Co dalšího by vás vůbec mohlo
zastavit? Jen vám tu dávám obecnou představu. Tím nejtěžším obdobím už jste si prošli.
Řeknu vám, ti učedníci Dafa z raného období, ti, kteří si se mnou vytvořili během dějin
osudové spojení, nebo ti, kteří sem přišli následovat Mistra – každý jeden z vás – kdybyste
bývali chtěli dosáhnout něčeho v běžné společnosti, každý z vás mohl být miliardář, každý z
vás mohl být slavný a každý z vás mohl být mezi společenskou elitou. Ale v tomto životě jste
přišli, abyste byli učedníky Dafa, a všech těch věcí jste se vzdali. Kdybyste bývali chtěli být
bohatí, už dávno jste mohli bohatí být. Nedopusťte, aby dlouho uchovávané přání vaší duše
bylo zničeno kvůli pár bezvýznamným, světským svodům.
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Váš život přišel na tuto zemi čistě kvůli tomuhle. Jak byste mohli nebýt pilní a zvolnit?
Toto je váš osudový okamžik, příležitost, na kterou jste čekali celou věčnost! Ať je to jakkoliv
dlouho, celou tu dobu jste se na toto připravovali, trpěli jste a zbavovali se karmy. Přesto teď,
po všech těch útrapách a bolesti, když jste došli až po dnešek, z nějakého důvodu jste přestali
být pilní. Není to škoda?! Přitom tento okamžik je rozhodující, a pokud nebudete pilní teď,
jste vyřízení. Nebylo to přesně pro tento okamžik, kvůli čemu sem váš život přišel?
Kvůli čemu putoval tvůj život dějinami až k dnešku? Jen pro jeden, krátký okamžik. V
dlouhé řece času je tento úsek opravdu pouhým okamžikem. Nebuď tak pasivní a zkroušený –
pospěš si! Jsi kultivující. Vnímající bytosti na tebe čekají, že je zachráníš!
Děkuji vám všem! (Mistr dělá heshi a prohlíží si sál; všichni učedníci Dafa vstávají a
dlouze tleskají.)
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