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Vyučování Zákona na konferenci Dafa v Západním USA, 2004
(Li Hongzhi, 28. února 2004, Los Angeles)

Zdravím vás! („Vítejte, Mistře!“ Potlesk) Toto pronásledování už trvá roky. Avšak co se
týká těch zkažených bytostí, jejich prostředí a šance na přežití se zmenšují a zmenšují a život
se stává těžším a těžším pro ty zlé lidi, kteří zorganizovali pronásledování v tomto světě.
V pojmech celkové situace nápravy Zákona, právě nyní co se týče tohoto pronásledování,
které ta spodina lidstva a ničemníci zorganizovali, lidem ve světě je to jasnější a jasnější
a zejména lidé v Číně se probouzí – lidé viděli ďábelskost pronásledování a poznali důvody
pronásledování. Dalo by se říci, že současná situace se stává čím dál více příznivější pro
učedníky Dafa na objasňování pravdy, spasení lidí ve světě a odhalení pronásledování. Právě
nyní je pro zlé lidi těžší pokračovat v krutém útlaku, protože většina lidí ve světě se mohla
probudit, potom co bylo zlo odklizeno, a jsou schopni posoudit pronásledování Falun Gongu
vlastním racionálním myšlením. Protože se lidé ve světě probouzí, zlo je dost vystrašené. Lidé
ve světě už nechtějí být jeho obětními beránky a zlí činitelé a zkažení lidé skutečně nemohou
pokračovat v krutém pronásledování, ale je pro ně těžké vrátit se, poté co sami sebe zahnali
do kouta. Když jsou zlé bytosti zuřivé a iracionální, pronásledování se krok za krokem
stupňuje, avšak nic nefunguje, takže se stávají ještě zuřivějšími. Řekl bych, že nyní to už
nemohou dále stupňovat, ale nemohou ani ustoupit; nemohou ustoupit, přestože už ztratili
půdu pod nohama. Lidé ve světě prohlédli toto zlé utlačování, avšak škoda, kterou toto
nejkrutější pronásledování udělalo učedníkům Dafa, je obrovská a nikdy v celé historii nebylo
pronásledování tak kruté. Z jiného pohledu, cokoliv udělali Dafa a učedníkům Dafa je stejné,
jakoby to udělali sobě, protože v budoucnosti za to budou muset mnohonásobně zaplatit.
Ve vesmíru je ctnost a zkaženost, negativní a pozitivní, dobro a zlo, a všechno to je ve
vesmíru vyvoláno vzájemným vytvářením a vzájemným potlačováním. Ve skutečnosti lidé
nejsou schopni vidět a zkažení lidé ještě méně pravděpodobně přemýšlet o faktu, že od
samého začátku bylo toto pronásledování odsouzeno k neúspěchu, avšak jeho průběh umožnil
učedníkům Dafa uspět ve své kultivaci. Jinými slovy, záměr podlých lidí byl zkažený, avšak
přesně to poskytlo prostředí pro učedníky Dafa, aby se ustanovili jako učedníci Dafa.
Samozřejmě, já jsem nechtěl, aby tato situace vznikla a zatímco jsme pronásledováni,
učedníci Dafa a já zastavujeme zlo a nenecháváme bytosti zhřešit proti Dafa. Ty bytosti, které
se nedají spasit, pokračují v provádění zla, avšak nerozumí principu, že pozitivní a negativní
se vynořuje současně z každého slova a z každého činu. Protože na této úrovni starého
vesmíru je princip vzájemného vytváření a vzájemného potlačování a dva různé faktory,
pozitivní a negativní, současně s tím, když někdo něco udělá, vystoupí něco pozitivního a
něco negativního. To zahrnuje všechno, co se děje v lidské společnosti – všechno vede k
tomu, že se objeví tyto dva činitele. Zahrnuje to to, když někdo něco řekne, něco udělá, anebo
má dokonce jen myšlenku – všechno toto vede k projevu těchto dvou činitelů. Stejně tak je to
i s pronásledováním: víte, jaký je jeho cíl a to, že jeho výchozí bod je skutečně zlý, avšak jeho
výsledkem je, že během provádění zlých věcí umožnilo učedníkům Dafa, při odporování
pronásledování, zocelit se ke zralosti. Čím je pronásledování krutější, tím je schopnější
vytvořit učedníky Dafa. Podlí lidé vůbec nerozumí tomuto principu. Z mého pohledu jako
vašeho Mistra, já během nápravy Zákona vůbec neuznávám použití tohoto krutého
pronásledování na zkoušení učedníků Dafa a učedníci Dafa by neměli mít nesprávnou
představu, že vydržením pronásledování se mohou kultivovat výš. Dafa a jeho učedníci
odporují pronásledování a to je povinností učedníků Dafa. Jestliže se nekultivujete na základě
Zákona, nemůžete se kultivovat výš pouze vydržením pronásledování a už vůbec nemůžete
dosáhnout standardu učedníků Dafa. Neuznávejte toto takzvané „prostředí“, které poskytly
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staré síly, protože já bych během nápravy Zákona nechal všechny bytosti přizpůsobit se Dafa
a učedníky Dafa jednoduše nebylo nezbytné zocelovat takovýmto zlem. Náprava Zákona
uspěje a učedníci Dafa uspějí. Moji učedníci uspějí, jestliže oni takto dělají věci, a moji
učedníci by uspěli i bez toho, aby oni dělali věci tímto způsobem – jenomže zlo trvalo na
udělání toho všeho, což rušivě zasahovalo do nápravy Zákona. Toto je vedlo ke spáchání
hříchů během toho, jak dělali zlo, a to vedlo mnohé bytosti a lidi, včetně nich samotných
k tomu, aby byly odstraněny. V tomto vesmíru se tento faktor pozitivního a negativního, kladu
a záporu určitě projevuje.
Lidé nemohou jasně vidět tento princip. Když chce běžný člověk udělat něco ve
společnosti, ve skutečnosti hned jak se jeho myšlenka objeví anebo hned jak něco udělá, má
to dva následky. V minulosti měli kultivující přísloví: „dobrý a zlý výsledek pochází z jedné
myšlenky“. Další vrstva významu, kterou tato slova nesou je ta, že v průběhu toho, když se
něco dělá, tam skutečně mohou být dva následky. Při pronásledování učedníků Dafa
nemysleli na to, že to bude vést ke zocelení učedníků Dafa, toto je něco, co si nedokázali
uvědomit. Vesmírný princip minulosti byl absolutní v tom, že pozitivní a negativní se
projevoval současně: platil i pro lidskou společnost a projevoval se ve všem. Ať je to cokoliv,
co chtějí světští lidé udělat, po negativním je pozitivní a po zlém je dobré. Například, když
někdo udeří a nadává někomu, koho nemá rád, zatímco ho bije nebo mu nadává, dává tomu
druhému člověku ctnost a později to tomu člověku bude muset splatit nějakým konkrétním
způsobem. Mluvím o sféře, kterou lidé nemohou vidět. Stejně to platí i na věci, které mohou
lidé vidět. Například, lidé často učí své děti, aby byly úspěšnými lidmi, avšak nedochází jim,
že jejich děti se stále vzdalují od toho, aby byly čisté a laskavé a jdou dál a dál od povahy
vesmíru, dál a dál od bohů. Lidé se obávají toho, aby jejich dětem nikdo neublížil, takže je učí
jak se pomstít, avšak nedochází jim, že jestliže jim řeknete, aby to dělaly takto, od základu
ubližujete lidské morálce a dobrotě. Kdykoliv lidé něco udělají, vytvoří to tyto dva účinky.
Pronásledování učedníků Dafa během několika uplynulých let plně demonstrovalo tuto
situaci. Jak může politický režim odejmout lidem víru? Jak může vzít lidem svobodu
myšlení? To, co dělá, nemá obdoby. Jak by mohlo uspět? Aby dosáhlo svého cíle, dokonce se
snažilo úplně zničit tisíce let starobylé civilizace. Věci, které udržovaly lidské morální
standardy po tisíce let, byly úplně popírány, úplně zhrouceny a dokonce „pošlapány“, aby už
„nikdy více nepovstaly“. Zda toho dosáhli anebo ne, přinese to odplatu za to, co udělali – toto
je něco, co jim nedochází. Od toho bodu čínští lidé, kteří ztratili svoji víru, ztratili standard
pro morální chování. Ti lidé se odváží udělat cokoliv a dokáží udělat jakoukoliv špatnou věc.
Každá stránka společnosti je pokažená, lži se řinou z úst dnešních čínských lidí a lhaní se
považuje za normální, za něco jako nezávazný rozhovor a bez studu udělají jakoukoliv
špatnou věc. Je tedy tato skupina lidí prospěšná pro politický režim, který to vyvolal? Lidé nic
z toho neočekávali.
Pro a proti existuje současně a je pro člověka úplně neuskutečnitelné pokusit se uměle
dosáhnout nějakého cíle v běžné společnosti. Kdykoliv lidská společnost prochází skrz
nějakou přeměnu, anebo je tam nějaké hnutí, je to ve skutečnosti všechno řízeno bohy. Pouze
když bohové vedou lidi, aby něco udělali a pod vlivem bohů mohou v lidské společnosti
vzniknout různé okolnosti. Pokusit se něco udělat na popud lidského přání nebude fungovat
a ani prohnilí démoni a bohové v nižších dimenzích to nedokáží. Pouze nejkrutější,
nejhloupější věc může dělat toto iracionální pronásledování dobrých lidí, praktikujících.
V budoucnosti budou mít lidé nové porozumění historie, zejména historie posledních
přibližně sta let – bude to nově přehodnoceno.
Ať je to jakkoliv, během odporování pronásledování jste viděli, že učedníci Dafa dozrávají
a lidé ve světě se víc a víc probouzejí. Zlo a podlí lidé, kteří zorganizovali toto pronásledování
v tomto světě ubývají víc a víc. Celá politická moc, kterou využili a všechny metody, které
použili na vládnutí budou odstraněny historií během tohoto pronásledování žáků Falun
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Gongu. Viděli jste, že je to neodvratné. Potom, pro vás jako učedníky Dafa, již není těžké
v této situaci zachraňovat lidi ve světě a objasňovat pravdu. Taková je situace, kterou vidíme
právě nyní, a jak to bude postupovat, bude pro vás ještě lehčí objasňovat pravdu. Je to proto,
že lidé ve světě se stávají jasněji a jasněji uvažujícími a sami za vámi přijdou, aby se
dozvěděli o skutečné situaci, a sami za vámi přijdou, aby se naučili cvičení. Toto se stane a
v Číně vystoupí celá populace na odpor proti pronásledování. (Potlesk) Cokoliv lidé dělají,
dělají to sobě a pronásledování učedníků Dafa ve skutečnosti znamená, že pronásledovatelé
pronásledují sami sebe. Toto je něco, co je určeno povahou vesmíru. Na začátku bylo
pronásledování Falun Gongu hnutím, které zmobilizovalo celou populaci. Je v tom pro i proti
– jen se podívejte na konečný výsledek. Není to něco, co by dokázali udělat lidé. Lidé si
myslí, že jsou mocní, avšak je to zbytečné, ať je vaše propagandistická mašinérie jakkoliv
divoká. Ten balík darebáckého pomlouvání a podvodů je na praktikující nepoužitelný. Když
způsobíte kravál a úmyslně uděláte věci, které nejsou bohy dovoleny, potom co skončíte,
bohové přijdou a vyrovnají si s vámi účty. Tak to funguje.
Jako učedníci Dafa byste měli být jasněji uvažujícími a dokud zlo není úplně zničeno,
musíte se snažit objasňovat pravdu a zachránit lidi ve světě, a činit se dobře ve věcech, které
by učedníci Dafa měli dělat. Všechny věci, které učedníci Dafa dnes dělají, jsou potvrzováním
Zákona učedníky Dafa, všechny jsou vaším kráčením po božské cestě. Nemůžete v
posledních etapách polevit; dobře pokračujte v tom, co byste měli dělat.
Někteří žáci musí dávat pozor na toto: vždy když se zmíním, že zlo je menší a menší
a stává se čím dál méně a méně schopné se udržet, mnozí žáci si myslí: „Hmm, nechám teď
všeho ostatního a budu dělat pouze práci pro Dafa.“ Tak to nepůjde, protože učedníci Dafa
nemohou jít v ničem do extrému. Měli byste vést normální život a normálně se kultivovat,
přičemž současně děláte to, co by učedníci Dafa měli dělat. Tak by to v současnosti mělo být.
V běžné společnosti, kromě toho, že děláte to, co by učedníci Dafa měli dělat, není tam žádný
rozdíl mezi vámi a běžnými lidmi co se týče formy, na povrchu to vypadá stejně jako běžná
společnost, jenže vy jste praktikující – takhle to je. To, co děláte dnes, ustanovuje věci pro
budoucnost a takto byste měli kráčet svojí cestou. Toto je nejsprávnější cesta a to, na co se
budou odvolávat praktikující budoucnosti, takže nesmíte vykazovat žádné extrémní chování,
ani jít do žádných extrémů, protože to by pro vás samotné uměle vytvářelo překážky
a problémy. Žádné extrémní způsoby myšlení nepocházejí z toho, co jsem vám říkal já
a mohou být formou připoutanosti a následně způsobit problémy; zažili jsme mnoho
takovýchto věcí. Myslím si, že jako učedníci Dafa, tím, že jste se dnes dostali takhle daleko,
můžeme říci, že v mnoha věcech máte velmi jasno a stáváte se racionálnějšími
a racionálnějšími a víte, co se děje, když se dostanete do problémů. Takže v těchto oblastech
byste měli být velmi jasně uvažujícími a už byste neměli být vyrušováni určitými věcmi.
Další věcí je, že všechno, co učedníci Dafa dělají právě nyní, je potvrzování Zákona, takže
všechna vaše pochopení a zlepšení pochází ze Zákona. Jako učedníci Dafa byste měli potom
samozřejmě potvrdit Zákon, to se rozumí samo sebou. Avšak všechno, co děláte, zatímco
potvrzujete Zákon, je vykonáno pro vás samotné a ani jediná věc není udělána pro mne,
včetně věcí, které jsem vám řekl, abyste dělali. Protože každý učedník Dafa si musí ustanovit
svoji mocnou ctnost v procesu postupování k Dovršení, zejména proto, že jste bytosti ukované
pomocí Dafa, toto všechno se projevilo ve vašem potvrzování Dafa a všechno co učedníci
Dafa dělají, je velkolepé. To zahrnuje to, co vypadá jako nejjednodušší věci, jako například
rozdávání letáků, objasňování pravdy lidem ve světě, vysílání spravedlivých myšlenek před
konzuláty a ambasádami, potvrzování Zákona učedníky Dafa různými způsoby vládě,
společnosti a společenstvím, médiím atd. – tím vším si pro sebe ustanovujete mocnou ctnost,
a toto všechno je cesta vedoucí ke konečnému Dovršení. Jinými slovy, všechny věci, které
děláte, včetně malých a nevýznamných věcí, všechno to děláte pro sebe a ani jediná věc není
dělána pro Dafa, ani jediná věc není dělána pro mne, vašeho Mistra. (Potlesk)
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V budoucnosti uvidíte, že kromě toho, co bylo potřebné říci na konferencích Dafa, obvykle
říkám velmi málo. Je to proto, že každý potřebuje kráčet svojí vlastní cestou a každý musí
kráčet svojí vlastní cestou a pouze potom může být ustanovena mocná ctnost. Takže vás
nemohu tlačit dopředu každou minutu každého dne a při každé příležitosti, jak to bylo
předtím. Čas, kdy se pouze studoval Zákon a každý kultivoval sebe, už uplynul a současnost
je pro učedníky Dafa, aby dovršili své poslední věci, všechno, co potřebujete. Na povrchu to
vypadá jako dělání věcí pro Dafa a někteří lidé si mohou myslet: „Dělám věci pro Mistra,
protože mi Mistr řekl, abych je dělal.“ (Mistr se směje) Ve skutečnosti to tak není. Když vám
říkám, abyste něco dělali, děláte to pro sebe.
Zákon je něco, co žádný život nemůže poškodit, a byl už přinesený předtím a je to něco, co
už existovalo a jen se šíří všem bytostem a zachraňuje všechny bytosti, avšak kolik bytostí
může vidět pravdivé, specifické formy, ve kterých se Zákon projevuje? Je to skutečně těžké
a není možné je vidět, takže podstatu Zákona není možné vidět. Kolo Zákona, které vidíte, je
pouze forma kultivační energie, a pro normální bytosti je těžké vidět kolo, které skutečně
stabilizuje Zákon, a nemohou ho vidět ani ti na vysokých úrovních. Takže kdo může skutečně
poškodit Zákon? Nikdo ho nemůže poškodit.
Řekl jsem vám, že je velmi těžké spasit vnímající bytosti a že aby se umožnilo bytostem
jako celku a bytostem na různých úrovních získat Zákon a být spaseny, muselo být na
vyučování Zákona vybráno toto místo lidí, kteří jsou bytostmi nejnižší úrovně ve vesmíru, aby
ho mohly slyšet bytosti na každé úrovni. Takže když se tady vyučuje Zákon, kdo je tu mezi
lidmi v tomto světě, aby poslouchal Zákon? Musely existovat takové bytosti a ty bytosti jsou
dnešní učedníci Dafa. (Potlesk) Musela být provedena volba, že se náprava Zákona uskuteční,
když starý vesmír dosáhne poslední etapy tvoření-trvání-degenerace-zániku – jinými slovy,
nejtěžší doba – takže vnímající bytosti a celá nebeská klenba může být spasena. Cílem
vytvoření Tří říší v té době bylo použít je pro nápravu Zákona v této etapě. Takže kdo jsou ty
vnímající bytosti ve Třech říších, jaké bytosti tu jsou a jaký druh bytostí a jaké způsoby
existence bytostí jsou potřebné v budoucnosti, včetně jejich způsobu myšlení, jak se chovají,
jejich kultura a tak dále, všechno toto bylo vyvinuto během průběhu historie. Avšak když se
na ně podíváme během nápravy Zákona, byly uspořádány špatně a to proto, že vznikly staré
síly. Chci tím říci, že mnohé stránky lidstva tu nejsou náhodou, jsou systematické. Přesně
proto, že jsou dost systematické, vypadají být přirozené. Avšak když přijde na věci jako
například zda učedník Dafa může anebo nemůže vstoupit do dveří Dafa, když se vyučuje
Zákon, zda bude anebo nebude pokračovat v kultivaci, když prochází zkouškou, zda může
anebo nemůže postupovat k Dovršení a zda se učedník Dafa dokáže anebo nedokáže dobře
činit při potvrzování Zákona, když se děje pronásledování nebo jiné formy zasahování, tyto
věci závisí na samotném jednotlivci. Takže zatímco potvrzujete Zákon, všichni jste viděli, že
zde existuje problém, kterým je to, že objevení se starých sil vážně zasáhlo do nápravy
Zákona a do učedníků Dafa. Ale bez ohledu na to jak zasahují a jak zlé jsou věci, které
udělaly, když se ohlédnete zpět, uvidíte, že ve skutečnosti nic nemůže „uniknout z
Tathágatovy dlaně“. 1 (Potlesk) To je jisté. Bez ohledu na to, co chtějí udělat staré síly,
prohnilí démoni anebo kruté lidské bytosti, nakonec budou věci završeny podle požadavků mé
nápravy Zákona. Zda jsou to různé formy rušení, které se vyskytly na cestě, anebo různé
formy chování a stavů, které projevovali určití žáci, tyto věci nejsou ničím víc než stavy, které
projevují bytosti starého vesmíru během poslední etapy tvoření-trvání-degenerace-zániku a
nejsou ničím víc než určitým narušováním nápravy Zákona. Nikdo nemůže poškodit samotný
Dafa. Bez ohledu na to, jak strašnou bolest zakusili učedníci Dafa, nakonec postoupí k
božství.
Ze Zákona jste si všichni uvědomili tento princip: v tomto vesmíru žádná bytost netrpí
bolestí zbytečně. Zejména někdo, kdo kultivuje Dafa a navíc je učedníkem Dafa období
nápravy Zákona, pokud je stále v Zákonu, bez ohledu na to, jak skončí, to co ho očekává je
Dovršení. Jinými slovy, bez ohledu na to, jak nás zlo pronásleduje, nemůže dosáhnout svého
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cíle a nakonec musí být věci zharmonizovány podle nevyhnutného výsledku nápravy Zákona.
Takto to je. Když zde existuje narušování nápravy Zákona, potom budou věci nápravy Zákona
vykonány použitím té situace narušování a nakonec bude cíl, který je potřebný pro nápravu
Zákona, tak jako tak dosažen, to je jisté.
V budoucnosti, potom co se učedníci Dafa přes to dostanou a vy se na všechno podíváte,
určitě uvidíte, že je to pravda. Když bůh ve vesmíru uviděl, že vesmír během svého procesu
stoupání a úpadku postupuje k poslední etapě tvoření-trvání-degenerace-zániku, připadalo mu
to děsivé. Nikdo nechce být zničen, takže se chtěl zachránit. Aby se zachránili, museli
zachránit celý vesmír, avšak poté co vyzkoušeli všechny své nápady, přesto žádná bytost
nemohla dosáhnout jejich cíle. Bylo to tak zejména proto, že nápady, se kterými bytosti přišly
a věci, které udělaly v té době není možné považovat za dobré. Bez ohledu na to, jak je
vysoká úroveň bytosti, nemůžete říci, že je úplně dobrá anebo úplně dokonalá. Proto nemohou
dosáhnout svého cíle. Avšak bytosti ve vesmíru viděly konečný, děsivý výsledek a chtěly
s tím něco udělat. A tak vznikly vesmírné staré síly.
Když celková náprava Zákona ve vesmíru přišla dnes do této etapy, nemohu ji už ve
skutečnosti výstižně popsat použitím lidského jazyka, protože lidský jazyk ji už nedokáže
vyjádřit. Mohu popsat věci všeobecně. Věci, které byly tehdy naplánovány, už byly všechny
završeny. Ve skutečnosti, náš vlastní vesmír byl završen. (Potlesk) Co zůstává jsou už jen ty
poslední faktory, které umožňují tomuto gigantickému kosmickému tělu existovat a všechny
ty faktory jsou věcmi, které od základu oddělují věci na lidském povrchu.
V současnosti je situace, která se projevuje v lidské společnosti velmi podobná situaci
nápravy Zákona ve vesmíru. Věci jsou jasnější a jasnější. Myslím si, že situace se může
změnit ještě rychleji. Když začne náprava Zákona lidského světa, potom to skutečně ovlivní
lidské bytosti. Už na začátku nápravy Zákona byla tato oblast Tří říší obepnuta. Takže Tři říše
byly odděleny od původního kosmického těla, bytosti tam nahoře už nemohly mít kontakt
s bytostmi dole a v budoucnosti, když se bude pracovat na lidských záležitostech, nebude to
mít vztah k tomu, co je mimo Tři říše. Bytosti v horních říších toto všechno v posledním
období viděly a sestoupily a vtělily se ve velkém počtu do tohoto světa před nápravou
Zákona. Takže lidským bytostem se to zdají být stejné lidské kůže, avšak ve skutečnosti lidé
uvnitř těchto lidských kůží jsou nyní odlišní. Mnohé bytosti vysokých úrovní přišly získat
Zákon a inkarnovaly se jako lidské bytosti a mnohé jsou bytostmi z různých vzdálených
kosmických těl. Ve skutečnosti, zatímco učedníci Dafa v tomto čase potvrzují Zákon,
mnohem více lidí mělo získat Zákon, avšak kvůli různým příčinám byli tehdy odděleni
starými silami, které jim nechtěly dovolit získat Zákon. Během tohoto pronásledování si
některé bytosti dokonce udělaly karmu a zhřešily proti Dafa – tak mnoho, že to nikdy
nedokáží splatit – a nyní čelí zničení. Jsou nějaké bytosti, které nezhřešily proti Dafa, ale
které se nemohou kultivovat; ti budou lidmi v nové epoše. Toto jsou všechno záležitosti
budoucnosti.
Dále, využiji tuto příležitost, abych se o něčem zmínil. Nedávno mnozí učedníci Dafa
napsali knihy. Zběžně jsem se na některé z nich podíval. Jejich záměry jsou celkem dobré
a mnohé knihy jsou o kultivaci, o pronásledování a o odporovaní pronásledování. Avšak není
možné je šířit mezi učedníky Dafa. Výchozí bod schvaluji – potvrzujete Zákon použitím
formy knih, zachraňujete lidi v tomto světě a děláte to, co by učedníci Dafa měli dělat. Avšak
jak víte, učedníci Dafa potřebují dosáhnout Dovršení, takže by nic nemělo zasahovat do
formy, ve které dnešní učedníci Dafa potvrzují Zákon – toto je mimořádně důležité a kritické.
Nepřidávejte nic kromě studia Zákona. Takže absolutně nemůžete šířit mezi učedníky Dafa
nic, co není částí samotného Dafa a absolutně nemůžete způsobovat jakékoliv narušení pro
učedníky Dafa.
Mluvil jsem o těchto záležitostech předtím. V dnešní zvláštní situaci, za jedinečných
okolností a s objevením se mimořádné situace, že jsme pronásledováni to předkládám opět.
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Tyto knihy mohou být propagovány v běžné společnosti, učedníci Dafa jim mohou pomoci
dělat reklamu použitím médií založených učedníky Dafa a můžete je šířit v běžné společnosti,
vy všichni v tom můžete pomáhat a všechno to je dobré. Avšak nesmíte způsobovat žádné
narušení mezi učedníky Dafa. Od této chvíle, s výjimkou knih Dafa, neprodávejte na
konferencích Dafa žádné materiály, ani žádné audio a video materiály atd., které nejsou
součástí samotného Dafa. Už vůbec byste neměli udělat konference Dafa a naše žáky vašimi
prvotními zákazníky. Nemůžete vydělávat peníze na učednících Dafa. Cílovou skupinou
materiálů na šíření Zákona, objasňování pravdy a tak dále by měla být společnost. Tak by se
to mělo dělat.
Dále, využiji čas, abych odpověděl na některé vaše otázky. (Potlesk) Můžete posílat
papírky s otázkami. Přistupme k tomu.
Otázka: Můžeme použít právní prostředky, abychom se vypořádali s chováním policistů ve
Francii?
Učitel: Když čínský vůdce navštívil Francii, šli jste tam, abyste udělali apel a abyste ho
přivítali. Původně to byla velmi dobrá věc. Nějací darebáci ze skupiny, která pronásleduje
Falun Gong však museli vyvolat problémy, což vedlo francouzské policisty, kteří neznali
pravdu k obtěžování našich studentů. Tento incident byl jistě dílem zla, prací té skupiny toho
zločineckého režimu, který pronásleduje Falun Gong. Francouzská policie, orgán na
prosazování zákona demokratické země, úplně následovala jinou zemi s vládou ovládanou
zlem, která porušuje lidská práva. Pro zemi, která se zasazuje o demokracii a lidská práva,
nemyslím si, že by to bylo něco, na co by mohla být hrdá. Je úplně namístě použít právní
prostředky, aby se vyřešil tento problém.
Otázka: Učedníci Dafa v Thajsku pozdravují Učitele.
Učitel: Děkuji vám. (Potlesk)
Otázka: Když někteří studenti objasňují pravdu, nemají chladnou hlavu a při mluvení dost
přehánějí.
Učitel: Učedníci Dafa by měli všechno dělat klidně a se Shan myšlenkami. Bez ohledu na
to, zda je to objasňování pravdy lidem anebo zúčastňování se nějaké činnosti, měli byste vždy
umožnit lidem vidět dobrotu a laskavost učedníků Dafa. Rozhodně nedělejte nic, co je příliš
extrémní. V procesu zachraňování vnímajících bytostí a objasňování pravdy, jestliže jste příliš
nadšení ve vaší řeči, když mluvíte s jinými, nebude to mít žádné pozitivní účinky. Je to proto,
že jestliže vám chybí Shan, nemůže to způsobit, aby se rozpadly zlé elementy, které existují
v myslích těch lidí, kteří byli otráveni a nebudete moci dosáhnout pozitivního účinku.
Předtím jsem vám řekl, že Shan není něco, co se dá předstírat, ani to není stav, který se dá
udržovat na povrchu. Shan skutečně pochází z nitra a dá se získat a ztělesnit jen pomocí
kultivace. Když jste před vnímajícími bytostmi, hned jak otevřete svá ústa a hned jak se
objeví vaše myšlenky, budou schopny rozložit zlé elementy a zlé věci, které otrávily lidi ve
světě a které existují v myslích lidí. Takto lidé porozumějí a vy je budete moci zachránit.
Jestliže u vás neúčinkuje ta mocná síla skutečného Shan, nebudete schopni způsobit, aby se
rozložily a když objasňujete pravdu, nebudete mít žádný účinek. Takže ti, kteří jdou do
extrémů, říkám vám, nebude to mít vůbec žádné pozitivní účinky. Je to proto, že schopnosti,
které jste získali během kultivace se nedají ukázat a váš Shan se nedá ukázat. Takže, když
cokoliv děláte, nevnášejte do toho žádné myšlenky tvrdohlavého odporování někomu anebo
bojování s někým – to je nesprávně. Nechoďte do extrémů, dokonce i když chodíte ke
konzulátům a ambasádám. Měli byste být k lidem soucitní. Ale je to jiné, když přijde na zlé
bytosti. Když vysíláme spravedlivé myšlenky, odstraňujeme zlo, které nepatří k lidstvu jakož i
démony, duchy a netvory, kteří byli součástí pronásledování. Ať se s těmi prohnilými démony
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a temnými přisluhovači vypořádáte jakkoliv, je to v pořádku. Ale k lidem musíte být Shan.
Nezachraňujeme lidi? Jde nám o záchranu lidí ve světě. Můžete tedy zachránit lidi, jestliže k
nim nejste Shan?
Otázka: Jak se vytváří více bytostí, některé bytosti se stanou sobeckými a klesnou dolů. Je
to jeden z důvodů, proč vesmír zdegeneroval? Bude tak mnoho bytostí i v budoucnosti?
Učitel: Sobectví je základní povahou vesmíru minulosti. Kvůli té povaze je nevyhnutné
vytváření-stagnace-degenerace-zničení a narození-stárnutí-nemoc-smrt. V budoucnosti bude
Zákon vše-harmonizující a nesobecký. Kvůli změně v základní povaze vesmíru projde vývoj
vesmíru a vlastnosti bytostí od základu změnami. Základní povaha vesmíru a nečistost bytostí
vedou k tomu, že degenerované bytosti klesají dolů. To je způsobeno vytvářením-stagnacídegenerací-zničením a nezdá se to mít přímý vztah k základní povaze.
Přemýšlíte nyní o božských věcech lidskou myslí. Není to tak. Počet bytostí ve vesmíru je
pevný a nemá nic do činění s tím, zda bytosti mohou degenerovat.
Bohové jsou přítomní všude a bytosti jsou přítomné všude a je jich tolik, že je nemožné je
spočítat. Všichni víte, že ve vzduchu je tak mnoho částic, které vytvářejí vzduch. Když
otevřeme oči, každý jeden předmět, který vidíme, je složený z mikrokosmických částic
a z ještě mikrokosmičtějších částic, které vytvářejí vrstvy dalších větších částic. Bytosti jsou
na každé vrstvě částic a na každé vrstvě částic jsou obrovské skupiny bytostí. Některé se
projevují v jiných dimenzích. Nedají se nyní vidět pomocí vědeckých metod, avšak skutečně
existují. Jsou tak početné – vezměte smítko prachu a je na něm bezpočet bytostí. Nemluvím tu
o bakteriích. Jestliže zvětšíte částici, aby byla tak velká jako Země, podívejte se na ni
a uvidíte, kolik bytostí na ní je. Ta malá smítka prachu stále ještě nejsou nejmikrokosmičtější
částicí. Existují mikrokosmičtější částice a ještě mikrokosmičtější částice a může to jít téměř
do nekonečného mikrokosmu. Toto říkám z pohledu mikrokosmu. Co potom větší částice?
Kolik bytostí je na obrovských vesmírných tělech, která jsou větší a ještě větší než molekuly?
Kolik to musí být dohromady bytostí? Vesmír je vzkvétající a nesmírně velké vesmírné tělo.
Všechno má život a všechno je bytost. Je tolik bytostí, že jsou všude. Zda jsou bytosti dobré
anebo ne nemá nic do činění s jejich počtem. Pro všechny bytosti byla délka jejich života
určena povahou minulého vesmíru. V minulosti to byl jen výsledek principu vytvářenístagnace-degenerace-zničení. V budoucnosti bude Zákon vše-harmonizující.
Otázka: Je náš současný vzhled stejný jako vzhled naší duše a náš vzhled potom, když
dovršíme kultivaci?
Učitel: O této otázce jsem už mluvil. Čím výše jdete, tím krásnější a mladší vypadáte
a budete stále vypadat jako vy. Bez ohledu na to, zda jste dnes starý, ve středních letech nebo
mladý, vaše duše tak vypadat nemusí. Ale čím výše jdete, tím nádhernější a krásnější se jevíte,
to je jisté. Protože je to nádhernější, být nádherným zahrnuje bytí pěkným. Takže když jste
dosáhli velmi vysoké úrovně, řekněme, že jste se vykultivovali do určitého stupně, budete
cítit, že jste tak pěkný, že nevypadáte jako nyní a že vůbec nevypadáte jako lidé na Zemi. To
je projev té úrovně a vyplývá to z toho, že tam člověk vystoupil.
Otázka: Kde je v těle energetické pole mimořádně silné? (Lidé se smějí)
Učitel: Tato je od nového studenta. Nezáleží na tom kde, síla je stejná. Pouze máte na těle
různá citlivá místa. Kde je citlivé – kde cítíte, že je silné? Pod účinkem kultivační energie jsou
změny všude ve vašem těle stejné.
Otázka: V Číně jsou nějací studenti, kteří nevykročili vpřed, protože se příliš obávají. Jaká
bude jejich budoucnost?
Učitel: V současnosti nechci říci nic konečného o těchto věcech. Ve skutečnosti je vám to
všem celkem jasné. Člověk získal užitek z Dafa, aby však chránil sám sebe, když Dafa čelí
nepřízni, nemluví nahlas, aby objasnil pravdu. Zaslouží si potom takovýto člověk spásu?
8

Ilustruji to na příkladu. Člověk viděl druhého člověka, který byl v nebezpečí a zachránil ho.
Člověk, který byl zachráněn se otočí a vidí, že člověk, který ho zachránil má problémy, avšak
on to ignoruje. Je toto dobrý člověk? Jako bytost, která byla vytvořena Dafa a které dal Dafa
nový život, když se objeví situace, kde jsou učedníci Dafa a všechny bytosti pronásledovány
a Dafa je poškozovaný, avšak vy nejste schopen ochraňovat Dafa, jste stále učedníkem Dafa?
Není možné vás nazvat ani dobrým člověkem v nejzákladnějším smyslu. Navíc, skutečně jste
z Dafa získali. V očích bohů jste nejhorší bytostí, ještě horší než ti, kteří měli ruce v
pronásledování Zákona. Je to proto, že lidé, kteří pronásledovali učedníky Dafa neměli
prospěch ze Zákona. Takže takovýto člověk je ještě horší než ti odporní lidé. Navíc, toto je
Dafa, který vytvořil všechen život ve vesmíru. Takže co se týká toho, jak se s nimi vypořádat,
Zákon má své standardy.
Otázka: Vztahují se „přebytečné myšlenky“ zmiňované ve „Všechny přebytečné myšlenky
zrušeny // Kultivování buddhovství není složité“ na myšlenkovou karmu?
Učitel: Je to tak. Myšlenková karma se většinou projevuje jako zaobírání se výplody
fantazie anebo oddávání se představám, což jsou všechno lidské připoutanosti. Většinu času
jsou to divoké myšlenky o chtění získat věci, které uspokojují touhy člověka, věci, které
člověk chce, ale nemůže získat. Proto se nazývají „přebytečné myšlenky“, myšlenky, které
jsou neužitečné, zbytečné. (Učitel se směje) To je ten význam.
Otázka: Když děláme zprávy z Taiwanu, jaký úhel bychom měli použít, abychom zvýraznili
kontrast mezi dvěma stranami Úžiny?
Učitel: „Když děláme zprávy z Taiwanu, jaký úhel by jsme měli použít, abychom
zvýraznili kontrast mezi dvěma stranami Úžiny?“ Tato otázka není napsaná jasně. Ve
skutečnosti se pokoušíte říci, že ve věci Falun Gongu mají různé postoje. Jak je dát do
protikladu? Postoje těch dvou stran Úžiny samotné vytvářejí kontrast. Mají stejné předky
a stejnou kulturu, přece však mají ta dvě místa dva různé postoje vůči Dafa. Není to samotné
kontrastem? V článcích objasňujících pravdu je můžete postavit do kontrastu a pomoci lidem
ve světě to vidět.
Otázka: Co se týká velkých finančních syndikátů, jak jim objasníme pravdu?
Učitel: Když věci dosáhly dnešního stavu, nedělám rozdíly mezi tím, zda jsou to velké
syndikáty anebo malé syndikáty. Ať je to jak chce, všichni bychom měli zachránit ty, kteří by
měli být zachráněni. Měli byste jít a udělat to, co máte dělat. Měli byste zachránit každého,
kdo může být zachráněn a dělat všechno, co byste měli dělat. Zda chtějí být zachráněni anebo
ne, to je jejich vlastní záležitost.
Otázka: Učedník Dafa v naší oblasti je příliš zaneprázdněný děláním práce pro Dafa
a zanedbal proto povinnosti, které má plnit ve své rodině.
Učitel: Student, který položil tuto otázku má zřejmě také připoutanost. Nepokoušejte se
použít Mistrova ústa, abyste kritizovali jiné. Co jsem vám řekl je být dobrým člověkem
kdekoliv jste a druzí potom řeknou, že jste učedníkem Dafa. Musíte řešit věci ve vaší rodině
dobře a poradit si s věcmi ve vašem pracovním prostředí dobře. Jako učedníci Dafa, to jak
dobře jste se kultivovali je přesně odzrcadleno v těchto oblastech před lidmi ve světě. Mohli
byste říci: „Kultivoval jsem se dobře, jsem učedníkem Dafa.“ Přece však, když jednáte s lidmi
ve světe, vaše chování v těchto oblastech není dobré. V tom případě, jak můžete ukázat, že
jste se kultivovali dobře? (Mistr se směje) Není to tak? Samozřejmě, někteří naši učedníci
Dafa se kultivovali velmi dobře a jen tyto věci přehlédli. Ale stav kultivování se dobře se
uměle neukazuje; kultivující ho přirozeně nesou s sebou.
Otázka: Ten vůdce zla v Číně, kterého vybraly staré síly musí mít hanebnou minulost. Mohl
by nám Mistr říci o jeho minulé historii?
Učitel: Ve skutečnosti nemá až tolik minulé historie. Byl to závan zlého vzduchu, který
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vychrlilo rozložené tělo staré tisíce let. Přeměnil se na embryo žáby a byl vybrán starými
silami. Sklon k závisti pocházel z jeho omezenosti a z jeho kroužení a působení
v byrokratických kruzích si vytvořil své způsoby pronásledování lidí, vytváření oklik, nemít
žádné vyšší cíle, podlézání a dělání naprosto nemravných věcí. Staré síly cítily, že toto úplně
splnilo standard bytí lidskou spodinou. Mělo to více než bylo potřebné na uspokojení
požadavků a mělo všechny druhy zla. Staré síly to měly příliš rády na to, aby to nechali odejít,
protože věděly, že to bude jistě velmi užitečné, když přijde čas. Vybraly to staré síly a potom
to prošlo speciálním upravováním. Když dělali výběr, hledali něco, co je zlé a hloupé. Proto
se to úplně chová tak, jak se chová.
Otázka: Prosím řekněte nám více o důležitosti vysílání spravedlivých myšlenek a apelování
před konzuláty a velvyslanectvími. Cvičíme před nimi každý den, ať prší nebo svítí slunce.
Přestože jsou podmínky zlé, jsme všichni celkem neochvějní.
Učitel: Konzuláty a velvyslanectví v různých zemích jsou jejich okny. To jsou místa, kam
chodí zahraniční čínští lidé vyjádřit své názory. Samozřejmě, že tam můžete jít. Jsou tam také
lidé, kteří mohou být spaseni. Takže to má velkou důležitost. Zároveň, všechno co děláte
mohou lidé ve světě vidět. Ale pro učedníky Dafa je to skutečně namáhavé. Zima na severu je
velmi studená, s větrem, který pronikne až do kostí a učedníci Dafa tam přece zůstávají
a vytrvávají. Pozoruhodné, skutečně pozoruhodné! Každý kráčí svojí vlastní cestou
potvrzování Zákona. Ti studenti také kráčejí svými vlastními cestami potvrzování Zákona.
Otázka: Často jste mluvil o mocné ctnosti učedníků Dafa. Samozřejmě, věřím všemu, co
jste řekl. Ale je pro mne složité vidět mocnou sílu malých věcí, které dělám. Vypadají jako
kapka vody v mocném proudu řeky. Budu pokračovat ve studování Zákona a věci se v Zákonu
vyjasní.
Učitel: Zdá se vám to proto, protože všechny bytosti v lidské společnosti v podstatě žijí
v iluzi a lidské bytosti jsou klamány nejvíc. Říkal jsem vám o tom, proč to tak je – aby se
lidským bytostem dala šance na návrat, šance kultivovat se zatímco žijí v iluzi. Protože
nemohou vidět skutečnou situaci, jestliže se lidé stále mohou činit dobře a navíc pokračovat
v kultivaci uprostřed utrpení, to je klíč k návratu. Jestliže by všichni lidé mohli vidět pravou
podobu vesmíru a existenci bohů, každý jeden člověk by se činil dobře. Nebylo by potřebné
mluvit o dávaní šance lidským bytostem a nebylo by potřebné nabízet lidským bytostem
spásu. Každý jeden člověk by chtěl přemýšlet o způsobech, jak se činit dobře. Každý den by
nedělali nic jiného a nechtěli by nic jiného, protože by se chtěli jen kultivovat, myslím, že by
se kultivovali velmi pomalu, protože by viděli skutečnou situaci. Bohové by byli přímo tam.
Byl by tam cíl a vy byste tam jen museli kráčet – kdybyste skončili, tehdy byste skončili. Ale
když žijete v této iluzi, nemůžete vidět konec a nemůžete vidět váš cíl. Dokonce co se týká
těch velkolepých věcí, které děláte, nemůžete vidět skutečné účinky, které měly. Když žijete
v takovém prostředí, jestliže jste stále schopni se z něho vynořit a mít úspěch v kultivaci,
všichni bohové budou přesvědčení. Všichni si budou myslet, že po projití přes takové strádání
a žití v takové iluzi v prostředí, kde jsou všemožná zasahování, po odolávání světským
pokušením slávy, zisku a citům jste byli schopni se vytrhnout a vykročit z lidskosti. Pouze pak
budou bohové přesvědčeni. Pouze potom se jim bude zdát, že jste pozoruhodný a zasloužíte si
být bohem. To je mocná ctnost. Jestliže by to tak nebylo, tyto Tři říše a toto lidstvo by bylo
stejné jako jiné vrstvy vesmíru, kde je skutečná situace známa každé jedné vrstvě. V tom
případě by zde nebylo lidstvo. Byl by to svět bohů. Přinejmenším bychom mohli říci, že by
zdejší bytosti byli bohové nejnižší úrovně a ne lidské bytosti, které jsou na nejnižší úrovni.
Takto to funguje. Dnešní učedníci Dafa jsou schopni dělat dobře to, co mají dělat a byli
schopni projít přes těchto několik let, které byly plné zkoušek a trápení. V budoucnosti
všechno uvidíte. Važte si toho. Rozhodně byste si měli vážit tu část cesty, kterou jste už
završili. Takže stále musíte dobře kráčet po zbývající cestě.
Otázka: Jak rozumíme „bei“ v pojmu „ci bei“ (soucit / milosrdenství)?
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Učitel: Vysvětlování slov není cílem mého odevzdávání Dafa, protože jsou jednoduše
příliš nepodstatná, tak nepodstatná, že se rovnají ničemu. Dovolte mi dodat pro vás dvě věty:
„bez horní části to znamená lidské srdce; se srdcem v dolní části to není bei.“
V lidské společnosti, v průběhu velmi dlouhého času – a toto je něco, co jsem vám už řekl
– byla Čína jevištěm tohoto velkého historického divadla. Po tisíce let byl neustále pokládán
základ pro lidské bytosti, aby měly správnou kulturu, myšlení, chování, způsob žití a aby
měly schopnost poznat a porozumět Zákonu, když přijde čas získání Zákona. To také
zahrnuje, jak jsou studenti uprostřed iluze ovlivnění připoutanostmi a nemohou vidět
skutečnou situaci, avšak současně, vyvinutím si spravedlivých myšlenek a studováním
Zákona se z toho mohou osvobodit. Toto je přesně ten druh prostředí, které bylo vytvořeno.
Do vytvoření dnešního lidstva bylo skutečně vloženo mnoho úsilí. Ale proto, že staré síly
zasahují, to co tu máme již není nejlepší situace – já ji pouze moudře využívám. Je mnoho
bílých studentů, černých studentů a studentů jiných etnik. Momentálně nejste v prostředí
Číny, ale dovolte mi říci vám, že během průběhu historie téměř každý na světě přišel z Číny.
(Potlesk) Vaše myšlení se liší od dnešních Číňanů. V historii jste si však položili základ pro
takovéto myšlení. Hluboko uvnitř vaší bytosti víte. Jinými slovy, můžete rozumět Zákonu,
který dnes odevzdávám. Slova na povrchu každého jazyka jsou odlišná, ale to co je uvnitř je
stejné. Budete moci vědět, co je obsaženo v Zákonu a moci zažít, co je obsaženo v Zákonu.
Proto to neovlivní vaši kultivaci.
Takže pojem ci bei byl vytvořen když se zakládala lidská kultura. Ci bei popisuje, jak
bohové projevují stav mysli, který překračuje lidské pocity. Samozřejmě, ty dva znaky ci bei
se nyní používají v běžné lidské společnosti, ale určitě to není něco, co mohou dosáhnout
lidské bytosti. Je to výsledek dnešní zmatené kultury. Lidé už nevěří v bohy a nerozumí už
kultivaci. Lidé se odvažují urážet buddhy, urážet Zákon, urážet bohy a používat pojmy
z kultivace mezi běžnými lidmi. Lidé toto všechno udělali. Ale toto není běžný lidský pojem;
lidé si ho jen přisvojili a použili.
Otázka: „Celý národ se vzepře.“ Mohl byste to více rozvinout?
Učitel: Nebeské tajemství není možné odhalit příliš brzy. (Mistr se směje) (Obecenstvo se
směje, tleská) Předtím jsem vám řekl, že pronásledování Falun Gongu vytvořilo mezi
čínskými lidmi mnoho nedorozumění o Falun Gongu. Jinými slovy, mnohým lidem není
znám Falun Gong, ale každý odsuzuje toho zkaženého vůdce. Není to nyní tak? (Potlesk)
Otázka: Nedávno jsem se setkal se silným elementem. Cítím se trochu zdrcený. Nikdy jsem
se necítil tak unavený mentálně a fyzicky.
Učitel: Vysílejte spravedlivé myšlenky, abyste odstranili temné přisluhovače.
V současnosti, jestliže studenti zjistí nadměrné a přetrvávající zasahování, které se projevuje
když potvrzují Zákon, potom to musí být práce temných přisluhovačů. Jak je odstraňujete,
musíte je úplně rozložit. Ale ti studenti, kteří získali Zákon pozdě nebo vykročili vpřed pozdě,
tyto vaše dvě úlohy, kultivace a potvrzování Zákona jsou spojené dohromady ve stejném čase
a tlak, kterému čelíte se vám bude zdát větší. Samozřejmě, toto je kultivace a pokud máte
silné spravedlivé myšlenky, určitě je budete schopni překonat. Těžkosti budou určitě
existovat. Lidské bytosti předtím než se kultivují nesou karmu a musí odstranit karmu během
kultivace. Když odstraňujete svoji karmu, budete trpět. To je karma, kterou jste dlužili
z minulosti a Mistr ji pro vás nemůže odstranit celou. Jestliže byste se stali bohem bez
splacení karmického dluhu, byli byste trnem v oku bohů: „Jak můžeš být mezi námi? Splatil
si všechny ty dluhy, co jsi dlužil? Všechny ti odebral a splatil tvůj Mistr. Je to přijatelné?“
Samozřejmě, to by nefungovalo. Proto musíte snést určité množství utrpení když se
kultivujete.
Avšak relativně řečeno, pro studenty mimo Čínu je utrpení, kterým trpíte daleko od toho
utrpení, které snášeli kultivující v minulosti. Jak těžké to tehdy bylo! Dnes to není tak těžké.
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Víte v čem dnes spočívá utrpení? V minulosti lidé trpěli duševně a fyzicky a nyní trpíte jen
když nemůžete opustit své připoutanosti. Vaše utrpení pochází z toho, že nechcete nechat
odejít své připoutanosti – „Ach! Jak to že se cítím tak zle! Proč se mnou někteří lidé zacházejí
tak zle? Proč moje tělo neustále odstraňuje karmu?“ Lidské bytosti to jednoduše nemohou
opustit. Co je maximum toho, co dokážete opustit? Mohou vaše myšlenky být spravedlivé
a můžete být jako opravdový učedník Dafa? Otevřeně a ušlechtile se považovat za učedníka
Dafa. Jestliže skutečně můžete opustit vaše připoutanosti za každých okolností a brát se jako
učedník Dafa, který se liší od běžného člověka, myslím, že se všechno změní. Dlouholetí
studenti to všichni hluboce prožili a podařilo se jim z toho všeho vynořit. Takže noví studenti
by se v těchto oblastech měli častěji ptát a hledat rady u dlouholetých studentů a strávit více
času studováním Zákona, který jsem předtím učil. Tyto otázky byly dost dobře vysvětleny.
Další věcí je, že nedávno se zlí bohové (temní přisluhovači), kteří se vplazili do Tří říší
zúčastňovali pronásledování učedníků Dafa. Mnohokrát to byli oni, kteří dělali věci. Když
vysíláte spravedlivé myšlenky, zničte je a odstraňte zasahování.
Otázka: Jsem velmi vděčný Mistrovi za svou spásu. Ale dlužím mnoho peněz a mám různé
lidské myšlenky a připoutanosti. Jsem velmi znepokojený. Vážený Mistře, prosím pomozte mi.
Učitel: Mohu vás spasit, ale nemohu vám pomoci z tamtěch důvodů. (obecenstvo se
směje) Mohu vám jen říci, abyste se kultivoval. Říkáte: Protože nyní dlužím tolik peněz,
nemohu upokojit své srdce a kultivovat se. Učiteli, pomozte mi vydělat bohatství a splatit
všechny peníze, abych se mohl kultivovat bez trápení. Říkám vám, to není kultivace. Nechci,
abyste takto přišli dělat kultivaci. Je to proto, že každý musí splatit své dluhy – jestliže ne na
této straně, tak na druhé straně – a každý musí snést utrpení a to je přesně proto, aby se vidělo,
zda se můžete kultivovat uprostřed takovýchto těžkostí. Jestliže můžete, potom i když se
všechno může změnit, vaše kultivace zůstává pevná, skutečná a vycházející z nitra. Jestliže
řeknete: „Budu se kultivovat a praktikovat každý den,“ ale ve svém srdci si tajně myslíte:
„Mistr řekl, že pokud budu praktikovat, všechny ty moje problémy budou odstraněny a
změněny,“ jestliže máte takové myšlenky, ty věci se nezmění, protože máte mezeru a
zakrýváte připoutanosti. Můžete oklamat sebe, ale nemůžete oklamat bohy. Jestliže jste se
skutečně stali praktikujícím, stali se učedníkem Dafa otevřeně a důstojně, všechno se změní.
Přece však jsou tu nějaké případy, když zasahují temní přisluhovači. Měli byste vážně
odstranit zasahování vašimi spravedlivými myšlenkami.
Letmo se zmíním o jiné věci. Nedávno si mnoho studentů všimlo, že několik studentů
nerespektuje Mistra. Pravdou je, že vám to všechno mohu odpustit, ale dávejte si pozor:
Různé faktory starých sil a bytostí ve vesmíru, které nebyly napraveny Zákonem vám to
neodpustí. Využijí to a udělají to, co chtějí. Tyto věci se staly dost často, když jsem
odevzdával Zákon v Číně na začátku. Hned jak byl někdo neuctivý k Mistrovi, určitě ho
protlačili na opačnou stranu. Všechny bytosti přišly kvůli Zákonu, aby hrály pozitivní nebo
negativní úlohu. Ti, co hrají negativní úlohy budou na konci zničeni. Takže když vidí, že se
student takto chová, musí toho člověka protlačit na opačnou stranu a nechat ho od té doby
dělat zlé věci, jak se jen dá.
Velmi nebezpečné. Takže jen co se vyskytnou takové situace, staré síly to hned udělají,
protože se drží toho principu a řeknou, že jeho obrovský dluh byl odstraněn jeho Mistrem
a nesený za něho jeho Mistrem. Byl, jako bytost, která byla v pekle, vytažen nahoru, byla mu
nabídnuta šance stát se bohem a dostal tak mnoho věcí. Přestože je nevidí, všechny ty věci
jsou skutečné a skutečně mu byly dány. Myslí si, že proto, že se odvažuje zacházet s Mistrem
takto, musí ho protlačit na opačnou stranu, nechat ho dělat zlé věci a nakonec ho nechat zničit.
Samozřejmě, já neuznávám uspořádání starých sil a nedovoluji jim, aby ty věci dělaly,
takže se co nejvíce snažím říci studentům, aby si tyto věci sami uvědomili. Ale jestliže tomu
naši studenti nevěnují pozornost, bude těžké se z těchto trápení dostat. Jen jsem náhle
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pomyslel na tuto věc a skutečně to musíte brát vážně – všechny odchýlené cesty jsou plné
nebezpečí a úskalí.
Otázka: Získal jsem Zákon teprve před sedmi měsíci. Jsem učedník nápravy Zákona?
Vrátím se zpět když Zákon napraví lidský svět?
Učitel: Nemohu říci, že to, na co se ptáte je nesprávně. Ale znamená to, že máte
připoutanost. Zda jste nový student anebo dlouholetý student, ať spadáte do kterékoliv
kategorie, protože jste vstoupil do dveří kultivace – vstoupil jste do dveří skutečné kultivace –
nebuďte připoután k ničemu. Jediná myšlenka ve vaší mysli se může stát překážkou, která
brzdí váš pokrok. Proto se v kultivaci říká: „Mějte touhu kultivovat se, bez touhy získat
kultivační energii.“ Můžete se kultivovat, ale nemůžete být připoutaný. Bez jakýchkoliv
připoutaností, nepřipoutaný k ničemu se budete kultivovat rychleji, zlepšovat se rychleji a mít
méně útrap. Pokud budete mít připoutanosti, vaše kultivace bude pomalá.
Neznepokojujte se tím, zda jste učedníkem nápravy Zákona anebo budoucím učedníkem –
už jste začal kultivaci a už jste bytostí, které bezpočetné jiné bytosti závidí. Jednoduše
kráčejte vaší cestou dobře. Cokoliv bytost udělala ve vesmíru, dostane za to odplatu. Dostane
odplatu za dělání dobrého a dostane odplatu za dělání zlého. Kultivace skutečně má za
následek odplatu. Je to získání odplaty za potvrzování Stavu Dosažení. Toto je absolutní
pravda vesmíru. Nepřemýšlejte příliš a nezajímejte se o to, co jste. Jestliže dokážete dělat co
je nutno a dokážete se kultivovat, měl byste jednoduše jít a kultivovat se.
Otázka: Učiteli, vysvětlete prosím „shovívavé řešení“.
Učitel: „Shovívavými řešeními“ jsem měl na mysli způsob, kterým jsou bytosti ve vesmíru
přizpůsobené Zákonu během nápravy Zákona. Některé bytosti nejsou hodny dobrotivého
řešení a v tomto případě se udělá to, co by se mělo udělat. Některé bytosti, které zhřešily proti
nápravě Zákona, si zasluhují šanci shovívavého řešení ještě méně. V momentě, kdy projde
náprava Zákona, budou odstraněny. Bytosti, na které se použije shovívavé řešení byly
přizpůsobeny Zákonu nejlepším způsobem. Učedníci Dafa procházejí něčím ještě lepším než
shovívavé řešení, protože učedníci Dafa se aktivně kultivují a kultivují se vstříc budoucnosti,
což je vzácnější než být shovívavě rozřešený.
Otázka: Všichni francouzští učedníci Dafa posílají Mistrovi své pozdravy.
Učitel: Děkuji vám. (Potlesk)
Otázka: Ve Francii je učedník Dafa, který má duševní problémy. Jednou když rozdával
letáčky čínským turistům, přestal se ovládat a začal vřískat před mnoha turisty, což mělo
negativní účinek. Když vysílá spravedlivé myšlenky před velvyslanectvím, nemůže zůstat
klidný a napsal mnoho věcí po celém čínském velvyslanectví.
Učitel: Co se týká těchto věcí, jako učedníci Dafa byste je měli dobře vyřešit. Když
mluvíme o tomto studentovi: Jako učedník Dafa to nemůžeš dělat. Zachraňujeme bytosti ze
soucitu. Jestliže děláme věci iracionálně, přinese to negativní účinky.
Když velmi málo studentů nemůže udržet své emoce pod kontrolou, jiní studenti by je měli
zastavit. Učedníci Dafa jsou jedno tělo a musíte vzájemně spolupracovat a nedovolit, aby se
takovéto věci staly – když se už staly, měli byste ten problém náležitě vyřešit. Jestliže ten
člověk skutečně má duševní problémy, potom si myslím, že bychom se měli pokusit
přesvědčit ho, aby praktikoval doma a Mistr se o něho bude starat stejně tak. Není potřebné,
aby chodil ven na veřejnost. Jestliže to není záležitost duševních problémů, potom musíme
všichni tomu člověku pomoci.
Otázka: Všechno ve vesmíru je předurčeno. Pro některé bytosti je předurčeno, že budou
zničeny. Čím je to určeno pro danou bytost?
Učitel: „Všechno ve vesmíru je předurčeno“ se vztahuje na vesmír jako celek. Například,
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staré pravdy Zákona rozhodly o určení vesmírného vytváření-stagnace-degenerace-zničení.
Toto je hranice moudrosti starého Zákona. Přestože vesmír jako takový je předurčen
a přestože kořeny určitých bytostí jsou historicky spojeny s vesmírem, co se týká toho, co
bytost přesně dělá, ať má jakkoliv mnoho karmy, musí ji splatit a jestliže se její karma stane
příliš velkou, bude zničena. Všechno to je vlastní záležitost té bytosti. Jaké kroky bytost
udělá, ty jsou v podstatě nestálé. Ale skrze to, co bytost dělá, mohou lidé vidět co se s ním ve
vesmíru stane dále, a pak dále, a pak dále. Jinými slovy, mimo prostředí času v této naší
dimenzi, v jiném časovém prostředí můžete vidět, co udělá později jako pokračování jejího
současného stavu. Jestliže se její současný stav náhle změní, potom se ten stav její další etapy
změní, takže nic z toho není pevné, ale celkový osud vytváření-stagnace-degenerace-zničení
je pro vesmír neměnný.
Otázka: To, zda se někdo může stát učedníkem Dafa je z velké míry určeno jeho karmickým
vztahem. Co je potom základní příčinou karmických vztahů?
Učitel: O karmických vztazích jsem mluvil v Zhuan Falunu a mluvil jsem o nich
v mnohých jiných přednáškách Zákona. Konkrétně jsem mluvil o karmických vztazích
učedníků Dafa. Jsou tři druhy; učedníci Dafa spadají do třech druhů situací. Nemyslím si, že
bych to tu měl opakovat, protože tady nemáme mnoho času. Později možná nebudu odpovídat
na všechny tyto otázky. (Mistr se směje) Vyhledejte si to v mých učeních Zákona z minulosti.
Otázka: Mnoho praktikujících má různý názor na to, jak bychom měli harmonizovat Zákon
na této lidské úrovni.
Učitel: Harmonizovat tuto lidskou úroveň? Ta věta není správná. Jestliže jste věci nedělali
dobře, je to věc kultivace a nezahrnuje to takovéto harmonizování.
Otázka: Jak člověk pronikne přes svoji základnu („vrozené vlastnosti“) anebo omezení své
základny?
Učitel: V kultivaci byste neměli být k těmto věcem připoutáni. Nemá to s tím nic
společného. Nestrachujte se o to, jaká je vaše základna. Když je bytost schopna dnes vstoupit
do Dafa, její základna není špatná. Podívejte se na lidi ve světě – ve světě je 7 miliard lidí
a kolik je tu učedníků Dafa období nápravy Zákona? Vy jste však jedním z nich. Takže proč
byste měli stále mluvit o své základně? (Potlesk)
Otázka: Když jako část skupiny má několik koordinátorů projektů silné lidské názory, jak
můžeme dokázat lépe společně pracovat?
Učitel: Každý jeden učedník Dafa se kultivuje, každý člověk kráčí po své vlastní cestě
a každý člověk má stále lidské připoutanosti, což je důvodem, proč se stále můžete kultivovat.
Lidské připoutanosti se potom projeví. Nebuďte neochotní pracovat s jinými studenty, když
jsou tam konflikty anebo rozdílnosti v názorech. Měli byste vědět, že jste všichni takovým
stavem procházeli a prošli jste přes něj a z času na čas každý člověk může ten stav zažít. Měli
byste jiným odpouštět a chápat ostatní a měli byste si umět vzájemně pomáhat. Být schopen
pracovat společně a dělat dobře věci, které učedníci Dafa dělají, aby potvrdili Zákon – to je
právě to, co byste měli dělat.
Otázka: Co se stane s těmi zeměmi, kde nejsou žádní učedníci Dafa? Jak bychom měli šířit
Zákon a objasňovat pravdu v těch odlehlých zemích?
Učitel: Učedníci Dafa dělají to, co by učedníci Dafa měli dělat. Jestliže jste schopni,
můžete to jít udělat. Můžete jít šířit Zákon na místa, kde nejsou učedníci Dafa. Ale co se týká
míst, kde je to příliš složité anebo míst, která mají velmi blízká pouta s tou zlou bandou
darebáků v Číně, která pronásleduje učedníky Dafa, neměli byste v současnosti jít, protože
jsou stále věci, které musí být udělány během další etapy.
Otázka: Jestliže bytosti v budoucnosti opět zdegenerují, bude opět nutná náprava Zákona?
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Učitel: Toto je pravděpodobně něco, co se nikdy předtím nestalo a nikdy znova nestane.
Jestliže by se bytosti ve vesmíru staly ještě degenerovanějšími, náprava Zákona by se
nemohla provést. Ale náprava Zákona se stala, tato akce začala a to přesně v čase, když
všechny bytosti ve vesmíru a lidstvo už nebyly dost dobré a byly právě před odstraněním,
pouze se ještě nedostaly do bodu kdy už jsou nespasitelné; v té době se odevzdává Zákon.
Jestliže by se skutečně staly tak špatnými jako bytosti, které jdou do pekla, potom v tom bodě
už nejsou hodny spásy, přestože já jistě mohu udělat cokoliv a jsem schopen je spasit.
Otázka: Když raketa proletí za oblast devíti hlavních planet, prošla za Tři říše?
Učitel: To je jen oblast vytvořená z vrstvy molekulárních částic. Je skutečně těžké použít
lidský jazyk na popis oblasti Tří říší. Když nyní mluvím o tom, jak velké jsou Tři říše,
používám koncepty, které pocházejí z lidského vnímání a vidění, a z částic, které jsou na téže
úrovni. Největším rozdílem mezi tím, jak se bohové a jak se lidé dívají na vesmír je, že
bohové se nedívají na věci na základě struktury této jedné vrstvy částic. Dívají se na věci ze
všech směrů a trojdimenzionálně, současně na základě různých vrstev částic pod tím
a různých vrstev částic nad tím a na základě složení struktury vesmíru. Mohou vidět celkový
vzhled struktury věcí na různých úrovních ve vesmíru a mohou vidět, jak vypadají na základní
úrovni. Lidské bytosti mohou na druhé straně vidět jen tento svět, který se skládá z této
molekulové vrstvy částic; mohou vidět jen věci, které se skládají z této vrstvy částic. Ale
vesmír není složen jen z této jedné vrstvy částic. Lidské bytosti nemohou vidět skutečnou
situaci; lidské bytosti mohou vidět jen tuto jednu vrstvu. Toto pochází z oddělení a omezení,
která pocházejí z různých faktorů a omezení struktury lidského oka, které je zamýšleno na to,
aby vytvářelo tento falešný obraz věcí pro lidské bytosti. Lidem jednoduše není dovoleno
vidět skutečnou situaci. Jinými slovy, dokonce i když přijde na věci, které se skládají z této
vrstvy částic, lidským bytostem není dovoleno vidět celý obraz a lidským bytostem je dáno
takovéto oko přesně proto, aby omezilo jejich vnímání vesmíru, což přispívá ke zdejší kultuře.
Všechno bylo vytvořeno s určitým záměrem.
Víte, že kromě infračerveného a ultrafialového světla jsou jiná světla, která není možné
vidět a zvuky, které není možné slyšet, ale ony existují. Dnešní vědecké přístroje mohou zjistit
a poznat jejich existenci, ale lidské oči je nemohou vidět. Jinými slovy, lidským očím není
dovoleno vidět všechny ty věci, které jsou na této úrovni lidského světa. To, jaký druh světa je
lidským bytostem dovoleno vidět je úmyslně sestaveno a je to tak, že poznání lidských bytostí
je stabilizováno v tomto stavu. Ale ve skutečnosti to není absolutně stabilní anebo
neproniknutelné – pomocí kultivace přes to člověk může proniknout. Ale kolik člověk může
prorazit a kolik pravdy vesmíru může vidět závisí na úrovni kultivujícího. Naopak, čím
materialističtější je člověk, tím více je uvězněný v tomto bludišti. Čím je materialističtější, tím
více jsou jeho myšlenky a pochopení uvězněny v této „realitě“ a tím více je v této „realitě“.
Větší hranice Tří říší mají velikost malého vesmíru. Hranice Tří říší v mikrokosmu jsou ve
skutečnosti, když se na to podíváte v mikrokosmu, řekl bych „na několik palců“ je
zveličování. Víte, mikrokosmické částice vytvářejí částice vyšší úrovně. Takže jinými slovy,
částice na různých úrovních se všechny skládají z menších částic o jednu úroveň nižších. Dá
se říci, že hranice Tří říší jsou přímo zde – přímo uprostřed všeho, v mikrokosmu všech věcí.
Není zde vzdálenost na základě myšlení a chápání současných lidí, jejich vzdálenost se téměř
nedá vypočítat. Ale částice různých úrovní, které vytvářejí Tři říše mají hranice na různých
úrovních. To jest, když se na ně podíváte z jiných úrovní, na různých úrovních jsou hranice
a vzdálenosti. Vesmír je velmi spletitý celek. Tři říše, o kterých mluvíme je oblast, která byla
navržena na použití v budoucí nápravě Zákona. Ale je také spojena se stejnými částicemi ve
stejných stavech, které existují spolu se Třemi říšemi a které jsou v ještě větší dimenzi
a mnoho bohů na nejvyšších úrovních o ní souhrnně mluví jako o nejnižší úrovni. Tři říše,
o kterých mluvíme my, je však tato speciální navržená oblast. Oblasti těch ostatních
propojených dimenzí, které se skládají z částic ve stejné kategorii jako jsou ty ze Tří říší jsou
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nesmírně obrovské.
Otázka: Proč vás učedníci Dafa nazývají Pánem Buddhů? Proč se říká, že jste přišel
z vyššího, vzdálenějšího místa?
Učitel: (Mistr se směje) Ve skutečnosti nemám žádný titul. Napsal jsem jen v jedné ze
svých písemností následující slova, „Milosrdenství Pána Buddhů.“ Takže studenti potom
spekulovali: je Mistr Pánem Buddhů? Ve skutečnosti, jakkoliv mě nazýváte, je to nepřesné.
Život každého člověka má místo původu ve vesmíru a současně má dávnější, vzdálenější
faktory a toto zahrnuje životy na nejnižší úrovni – dokonce tráva na zemi má místo původu
a vzdálenější faktory. Různá historická období mají různé rostliny a během dlouhého
klikatého průběhu historie vesmíru se planety a částice neustále rozpadají a znova rodí,
rozpadají a znova rodí – neustále se obnovují – a mnoho prachu ve vesmíru může mít faktory
životů, které se rozpadly před velmi, velmi dlouhou dobou. Mnoho špíny, která spadla na zem
může být hmota z daleké minulosti a ta tráva přijala látku z této špíny a možná ta tráva má
také různé faktory z dřívějška. Takže takto o tom mluvíme na základě povrchové úrovně látek.
Každý předmět je živý – pokud existuje, je živý.
Z jiného pohledu, Bible řekla, že Jehova vytvořil člověka z hlíny. Ve skutečnosti, to co
vytvořil Jehova byl jeden druh bílých lidí, ne všichni bílí lidé. Ne všichni bílí lidé patří
k jednomu druhu lidí – byli vytvořeni různými bohy. Žlutí lidé byli také vytvořeni několika
bohy. Další lidé, například lidé v Indii, starodávní Egypťané a tak dále, byli všichni vytvořeni
různými bohy. Lidé věří, že bůh stvořil člověka ke svému vlastnímu obrazu, přičemž ve
skutečnosti jednoduše takto fungují božské schopnosti – člověk, kterého vytvoří, určitě bude
jeho nejnižší částí a nejnižší vrstvou jeho částic, to je všechno. Jednoduše řečeno, je to částice
zpod nohou boha, buňka, jestliže to tak chcete nazývat. Předtím jsem vám ve svých
přednáškách Zákona řekl, že pro životy, včetně lidí, zvířat a rostlin, každá buňka má obraz
hlavního těla.
Takže všechno lidské, co bylo tehdy dávno vytvořeno, včetně všeho, co je v jejich duších
a životech, bylo vytvořeno použitím látek a faktorů z nitra Tří říší. Potom samozřejmě bohové
vytvořili různé lidi, kteří dohlíželi na své vlastní lidi. Toto pokračovalo celou dobu až do
nedávné doby, když byl bezprostřední čas na šíření Dafa a v tomto bodě se mnoho duší uvnitř
lidských kůží skládalo z životů, které přišly z vysokých úrovní, a ne z té původní duše
člověka. Další věcí, která musí být objasněna je, že všechno, co vytváří vrstva částic na lidské
povrchové úrovni se nazývá lidská kůže a toto zahrnuje kosti člověka, vnitřní orgány a kůži
na povrchu. Tato povrchová lidská kůže, kterou lidé mají, zemře, když zestárnou, ale mnoho
věcí, které povrchová kůže získala ve svém živote bude odevzdáno další generaci. Lidé
procházejí generaci za generací skrze dlouhé, klikaté roky a lidé nesou kulturní obsah, který
bohové pro člověka vytvořili. Na úrovni poznání lidé o těchto věcech nebudou vědět, ale na
hlubší úrovni existují. Potom během nedávného času, když se mnoho bytostí, které přišly
kvůli Zákonu reinkarnovalo jako lidé, tyto duše, které bohové vytvořili pro lidi zůstaly
v nižším světě a ti bohové, kteří přišli z vysokých úrovní nad Třemi říšemi se reinkarnovali
jako lidé a oblékli si tyto šaty (lidské kůže). Takže jinými slovy, lidskou kůži vytvořenou tím
bohem v minulosti si oblékl jiný bůh.
Je nutno tu říci další věc: ten jiný bůh nemusí být níže než bůh, který vytvořil tu lidskou
bytost, může být výše, anebo samozřejmě níže, anebo na stejné úrovni a přijde a obsadí toho
člověka, kterého ten bůh vytvořil, což znamená, že jiný bůh vstoupil do hranic boha, který
původně vytvořil toho člověka. Často říkám, že všichni dnešní lidé mají významný původ –
málo, jestliže vůbec nějací mezi lidmi ve světě mají duše, které tehdy bohové vytvořili. Bez
ohledu na to, kdo vstoupí do tohoto světa iluze, všechno, s čím přijde do styku a vidí svýma
očima je jako toto, takto vidí svět od chvíle, když se vynoří z lůna své matky. V této
společnosti klamu bude potom vytvářet karmu stejně jako všichni ostatní. A co víc, současné
lidstvo vytvořilo kulturu, která dělá lidi ještě ztracenějšími ve společnosti, postupně se
16

vyvíjejíc v této materialistické kultuře. Pro lidi je mimořádně těžké překročit to myšlení tady
– aby někdo pochopil, co je za tím vším, může toho dosáhnout jen pomocí kultivace.
Je tu také další jev. Různí bohové vytvořili různé lidi a za posledních několik tisíc let se
různá náboženství rozšířila mimo svou oblast nebo etnickou skupinu. Ve výsledku, někteří
lidé začali věřit v jiného boha, což způsobilo, že bůh který je vytvořil byl dost smutný. A co
víc, bůh ve kterého ten člověk nyní věří nemůže spasit lidi, které vytvořili jiní bohové. Je
mnoho národů, které už jednoduše nevědí, kdo je jejich skutečným bohem. Tato situace se
v průběhu historie objevuje dost často a nedává tak bohu, který vytvořil tyto lidi jinou
možnost, jen opustit lidi, které vytvořil. Jen co se to stalo, mnoho národů se stalo lidmi bez
kořenů, bez bohů, kteří by na ně dohlíželi. Věci jako sociální nestabilita a chaos, ztráta
kontroly nad racionálním myšlením a neúcta k bohům většinou pochází od těchto lidí. Tyto
národy a jednotliví lidé jsou všichni ochuzeni.
Co se týká toho, proč Mistr přišel z vyššího, vzdálenějšího místa, ve skutečnosti, možná
mnoho učedníků Dafa v obecenstvu také přišlo z nějakých vyšších a vzdálenějších míst.
(Potlesk se pomalu stupňuje) Já jsem jen přišel z trošku vzdálenějšího místa a přesně kvůli
tomu mohu během nápravy Zákona všechny spasit. Co se týká toho, odkud jsem přišel, pro
bytosti ve vesmíru je nepodstatné, zda jsem přišel z vysoké nebo z nízké úrovně – co je
nejdůležitější je, že jdu k tomu, co je nejvyšší a nejprvotnější. Stačí vám vědět, že jsem přišel
odevzdávat a vybudovat tento Dafa.
Otázka: Někteří studenti Dafa si myslí, že objasňování pravdy právnické obci, pochopení
detailů zákona a hledání nejpříznivějšího rozhodnutí v závěru jsou znaky nedůvěry
k právníkům. Řekl by Mistr k tomuto několik slov?
Učitel: Lidská společnost se dnes zabednila do velmi těsného prostoru člověkem
samotným. Lidská moudrost je omezená a mnohá omezení zabedňují lidi. Mnoho věcí je
těžké rozřešit a je těžké spasit lidi. Řešte tyto věci s moudrostí. Co se týká toho, co dělat,
samozřejmě není problém objasnit pravdu. Konejte podle vašich specifických situací. Nic
s čím se setkáte během potvrzování Zákona nebude stejné a není pro mne možné adresovat
každou věc anebo mluvit o takovýchto specifických věcech, takže musíte sami řešit specifické
věci, se kterými se setkáte. Určení toho, jak dělat věci dobře je částí vašeho potvrzování
Zákona a kráčení vaší vlastní cestou.
Otázka: Počítá se předvádění cvičení lidem, včetně lidí z Číny, jako objasňování pravdy?
Učitel: Předvádění cvičení může dosáhnout jistý účinek. Všechno co děláte bude mít jistý
pozitivní účinek. Ale jestliže nejdete mluvit o faktech, jestliže výslovně nejdete k nim a pouze
děláte cvičení, potom mnoho mentálních bariér, které lidé mají, nebude tentokrát rozpuštěno.
Otázka: Učedníci Dafa z čínské Yunnan Xishuangbanna, Pekingské univerzity Qinghua,
Gansu’s Jiayuguan, Hebei, Guangdong, Nového Zélandu, Peru, Tianjinu, Montrealu Kanada,
města Changchun, Peking, Shenyang, Harbin, Sichuan Leshan, Pohoří Emei, Guangzhou,
Zhengzhou, a Mudanjiang pozdravují Mistra.
Učitel: Děkuji vám všem. (Potlesk)
Otázka: Co by měl člověk udělat, jestliže si ho praktikující spletou se speciálním agentem?
Učitel: Dovolte mi mluvit trochu o otázce speciálních agentů. (Mistr se směje)
(Obecenstvo se směje) Ve skutečnosti, víte že Mistr se na tyto věci dívá z jiného úhlu?
Samozřejmě, ty věci, které navařily staré síly jsou zkouškami, které jsou zacílené na učedníky
Dafa, ale ve skutečnosti bych řekl, že jsou urážkou Zákona, jsou hanbou lidstva, neváží si
Zákona, jsou zasahováním do nápravy Zákona a neměly se stát. Ale bytosti už nesplňují
standard, takže je nutná náprava Zákona. Takovéto povolání vzniklo vlastně mezi lidmi.
Takže, je to tedy tak, že nejpodlejší a nejhorší lidé byli výslovně vybráni, aby se stali
speciálními agenty? Ne. To co člověk dělá je z velké části určeno jeho vlastními preferencemi,
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je mnoho lidí, kteří za těch okolností neochotně dělají práci a jsou takoví, kteří byli vybráni,
protože je považují za moudré a vhodné pro určitou práci. Jinými slovy, volba profese není
určena dobrou anebo špatnou původní povahou člověka. Jsou dobří lidé mezi speciálními
agenty? Určitě. Různé profese v lidské společnosti nám neříkají to, zda je člověk dobrý anebo
špatný a jestli jeho život může být zachráněn.
Viděl jsem tento problém, takže jsem něco řekl, když jsem začal šířit Zákona a to jsem
i následoval: Nekreslím čáry na základě povolání anebo sociálního postavení; zachráním vás
všechny, bez ohledu na to, co děláte. Moje dveře jsou široce otevřené, úplně otevřené, tak
otevřené, že tam už žádné dveře nejsou – pokud se chcete kultivovat, můžete vstoupit.
Zachráním každého, bez ohledu na to, co děláte, ale to, zda je někdo schopen vstoupit, záleží
na tom člověku samotném a zdali získá či nezíská Zákon je jeho vlastní záležitostí. Protože
pro dnešní lidi je těžké mít kontrolu při výběru povolání, jak by to mohlo být tak lehké pro
někoho, aby ve svém živote dělal to, co chce? Je to skutečně těžké. Jinými slovy, člověk,
který žije v tomto světě si nemůže jen tak vybrat povolání. Viděl jsem ty věci a lidé přišli
kvůli Zákonu, takže bez ohledu na to, co děláte, bez ohledu na to, jaká je vaše práce, mohu
vás spasit. Ale to, zda se můžete anebo nemůžete neochvějně dobře kultivovat je na vás a zda
se chcete anebo nechcete kultivovat je také na vás.
Řekl jsem předtím tyto věci a uvedl je do praxe, ale během těchto let mnoho našich
studentů nepochopilo skutečný záměr za Mistrovými slovy. Otevřel jsem všechny dveře
a vpustil jsem lidi ze všech povolaní a ze všech vrstev společnosti. Proč stále setrváváte ve
vytváření hranic a kreslení čar? (Potlesk) Je to proto, že to lidé se kultivují, ne bohové. Když
se kultivují lidé, lidé budou mít lidské myšlenky. Zvyky z povolání se ukáží v lidských
myšlenkách a budou tam připoutanosti a zvyky způsobené povoláním a bude to všechno
působit podvědomě. Když se člověk nekultivuje dobře, tyto navyknuté připoutanosti
vytvořené během práce se ukáží a samozřejmě, že zvyky člověka jako špióna anebo
speciálního agenta se také ukáží a dokonce mohou udělat nesprávnou věc, když nemohou
projít testem. Je to ještě více tak během současného času, když jsou učedníci Dafa
pronásledováni a když nemůže projít určitou zkouškou, půjde ve chvíli zmatku napsat zprávu.
Ale na základní úrovni, zda je toto špatný člověk nebo ne, nebo zda může být zachráněn, to se
nedá určit jen na základě jeho činu v tom momentě. Musíte jim dovolit dělat chyby a dovolit
jim je napravit – proto je náš Zákon tak velkolepý. (Potlesk)
Řekl jsem předtím, že nikdo nemůže poškodit Dafa; pouze učedníci Dafa, kteří se nečinili
dobře, mohou poškodit Dafa. Takže během tohoto pronásledování chce ta zkažená, darebácká
banda použít učedníky Dafa, aby poškodili Dafa, ale ve skutečnosti to nemůže ani trochu
uspět. Předpokladem toho, co jsem řekl, je, že učedník Dafa se skutečně kultivuje, ale
v kultivaci nepochopil principy Zákona tak hluboko anebo tak důkladně a nekráčel po své
cestě správně, což mělo špatný účinek. Ve skutečnosti to může mít jen účinek tady mezi lidmi
– nikdo nemůže ovlivnit podstatu Dafa. Co se týká těch, kteří během pronásledování přešli na
opačnou stranu, ti už nejsou učedníky Dafa, úplně se připojili k té zlé skupině
pronásledovatelů, což znamená, že dělají špatné věci úmyslně, úmyslně poškozují věci
a překrucují pravdu – nejen kvůli diskusi; to nemůže poškodit Dafa a může to pouze pomoci
učedníkům Dafa stát se víc a víc racionálnějšími, jejich spravedlivé myšlenky se stanou
spravedlivějšími a spravedlivějšími a způsobí to, že budou mít jasnější a bdělejší mysl. Není
toto výsledkem pronásledování? Nedozráli jste všichni? To o čem mluvím je toto: pouze
jestliže se učedníci Dafa sami nečiní dobře, mohou mít špatný účinek a vliv v tomto světě.
Jestliže nějaký učedník Dafa má mentalitu běžného člověka a nečinil se dobře, nebo byl
v minulosti speciálním agentem, nebo student udělal něco nesprávně, protože nemohl projít
zkouškou a každý ho odháněl a hleděl na něj jinak, skutečně způsobíc, že jeho příležitost věků
byla zničena a on přešel na opačnou stranu, dovolte mi říci vám, to by bylo skutečně dělání
něčeho zlého. (Potlesk)
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Pouze jestliže jsme schopni odpouštět, můžeme zachraňovat lidi. Jestliže by každý učedník
Dafa mohl přemýšlet takto, přemýšlejme o tom, s takovouto silou pocházející ze soucitu, bylo
by tu stále místo pro zlé faktory? Ale i tak, dovolte mi vám říci, že speciální agenti se
specifickou misí se nebudou schopni dostat dovnitř, jsou to všechno studenti, kteří byli v té
profesi před rokem 1999 a kteří se nekultivovali dobře, anebo studenti kteří na chvíli
spolupracovali se zlem kvůli strachu a nečinili se dobře. Jestliže byste jim řekli, aby skutečně
poškodili Zákon, neudělali by to. Pouze se stali na okamžik zmatenými a když se nečinili
dobře a nemohli projít zkouškou, vydali se špatnou cestou. Jsou také učedníci Dafa, kteří jsou
připoutáni k těm jejich drobným věcem a někteří chtěli jen zaujmout oddaný postoj vůči těm
darebáckým špiónským orgánům. Ve skutečnosti je pro kohokoli nemožné skutečně poškodit
Dafa.
Takže je to jen proto, že někteří studenti mají stále lidské připoutanosti a nečinili se dobře v
některých ohledech. Řekněme, že speciální agenti skutečně mezi nás proniknou a vkradou se
dovnitř, řeknu vám, to je nemožné – toto je kultivace. Chtějí použít studenty, aby jim
poskytovali takzvané „informace“, a potom se pokusí najít cíle. Ale to všechno je zbytečné
a oni jen zesměšňují sami sebe. Ty špiónské úřady vědí velmi dobře, že Falun Gong nemá
vůbec žádná tajemství, velmi dobře vědí, že Falun Gong je skupina dobrých lidí a jsou jen
proti pronásledování, tomuto rozumí velmi dobře. Použili darebácké prostředky, aby vytvořili
jistý „moment“ anebo vyvolali nějakou situaci nebo tendence – politické kampaně a hnutí
jsou v Číně běžnou věcí. Umí udělat jen toto a chtějí vytvořit jistý „moment“, aby ovlivnili
lidi. Funguje to na praktikující? Uplynulo několik let a nestali se učedníci Dafa pevnějšími
a racionálnějšími? (Potlesk) Kdo tím byl odstrašen? Nikdo. Za takového krutého
pronásledování, mezi těmi učedníky Dafa v Číně, kdo je vystrašený? Samozřejmě, jsou
někteří, kteří přes to nemohli projít, ale ti, co nemohli, byli naaranžovaní úmyslně starými
silami. Řekl jsem, že všechny bytosti přišly kvůli Zákonu, ale ne všechny z nich měly mít
pozitivní vliv. Staré síly chtěly, aby hrály negativní úlohy, aby učedníci Dafa mohli být
zocelení, a není to tak, že ti zlí lidé mají nějakou schopnost. Lidé nemohou tyto věci vidět
jasně a lidé jsou jednoduše připoutáni k tomu, co chtějí dělat. Ale cokoliv lidé udělali, musí za
to zaplatit – to je jisté. (Potlesk)
Ale já také vím, že tu skutečně jsou speciální agenti, kteří využívají mezeru u studentů,
kteří mají připoutanosti a to je způsobeno tím, že se učedníci nečiní dobře nebo jsou příliš
připoutaní. Těch několik studentů, jejichž mysl není jasná, by tomuto měli skutečně věnovat
pozornost.
Právě nyní jsem vyučoval tento Zákon z pozitivního pohledu. Ale vím také, že zatímco
Mistr znovu a znovu dává příležitosti, stále je tady několik lidí, kteří berou opakované
milosrdenství Mistra jako dětskou hru a neustále dělají tu špinavou práci špiónů, zrazují své
vlastní svědomí a zrazují učedníky Dafa. Opakovaně poskytovali takzvané „informace“ zlu
a v očích bohů už není možné odčinit negativní účinek, který jejich činy přinesly Dafa.
Takový druh účasti zasahuje do nápravy Zákona a je to přímá účast na pronásledování
a důsledky budou stejné jako pro tu zlou bandu darebáků v Číně, která pronásleduje učedníky
Dafa. Nyní už nemám těmto lidem více co říci a co jsem před chvílí řekl neplatí pro
takovéhoto člověka. Když jsem se dostal do tohoto bodu, jeden bůh právě řekl: „Zdá se, že
všechno co jim zůstalo, je šance zařídit si svůj pohřeb.“
Otázka: Řekl jste, že v dělání třech věcí dobře je všechno zahrnuto. Znamená to, že
všechny jednotlivé připoutanosti a konflikty, se kterými se setkáváme, budou dobrotivě
rozřešeny? Upřímně žádám Mistra o vysvětlení.
Učitel: (Mistr se směje) Pro vás všechny, jestliže nemůžete rozřešit tyto základní problémy
v kultivaci, potom nemůžete říci, že je to kultivace. Co je kultivace? Co je nejvyšším cílem
kultivace? Je to na vynoření se ze společnosti běžných lidí. Když už nejste mezi běžnými
lidmi, mohou na vás mít stále vliv různé konflikty, připoutanosti a různé faktory běžných lidí?
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Vůbec ne. Ale zda se z toho můžete vynořit a vykultivovat se z toho ven, zda můžete usilovně
postupovat vpřed, zda budete v kultivaci pokračovat rychle anebo pomalu – všechno to závisí
na vás samotných. Já, jako váš Mistr, za vás budu absolutně zodpovědný. Avšak to, zda
můžete usilovně postupovat vpřed, je stále na vás. Může být bůh rozkolísaný různými
běžnými lidskými připoutanostmi? To je nemožné, samozřejmě, že je to nemožné. Takže
všechno lze vyřešit. Záleží to na tom, jak se kultivujete. Jestliže řeknete, že se jen kultivujete
s vaší myslí zaměřenou na vyřešení toho problému, potom se skutečně nekultivujete –
kultivace je úplně nepodmíněná.
Otázka: Čas v té vrstvě vesmíru vytvořené učedníky Dafa nebude dlouhý. Mohu požádat
Mistra, aby objasnil tento bod?
Učitel: Neřekl jsem vám, že nebude dlouhý. Nyní všichni přemýšlíte lidským způsobem
myšlení. (Mistr se směje) Lidská myšlenka… protože lidé nemají žádné schopnosti, to co
vysílají jsou jako vzduchové bubliny, jsou maličké a hned se rozptýlí. Ale věci, vznikající
z myšlenek učedníků Dafa jsou silné a čím vyšší je úroveň, tím silnější a mocnější jsou věci,
které vzniknou z myšlenek a tím déle zůstanou. Pro gigantického boha, jeho jediná myšlenka
může vytvořit vesmírná těla a vesmíry. Ve skutečnosti tu jsou ještě základnější faktory. Zákon
je vše-zahrnující a všechny neúplné faktory ve vesmíru z minulosti jsou dokonale rozřešeny
v této nápravě Zákona. Takže proto, že je to vše-zahrnující Zákon, dokonce základní povaha
vesmíru vytváření-stagnace-degenerace se změnila a to je koncept času, který není možné
pochopit použitím lidské mysli.
Otázka: V poslední době praktikující často používají elektronický software, aby sdíleli
zkušenosti a studovali Zákon, i aby ho důrazně propagovali. V důsledku toho se zmenšil počet
příležitostí, aby všichni mohli společně sdílet zkušenosti a společně studovat Zákon.
Učitel: To skutečně není správně. Kromě mladých učedníků, byste to neměli dělat. Ale to
nevylučuje, že ho nemůžete použít příležitostně, když jste velmi zaneprázdnění, jen z toho
neudělejte zvyk – toto není to, co vám chci zanechat. Nejsou tam žádné problémy, jestliže
všichni studují Zákon jako skupina, studují Zákon a diskutují o věcech tváří v tvář společně.
Můžete využít ten software, když jste zaneprázdnění, ale nemůžete to dělat všichni
a nemůžete to dělat často.
Otázka: Nerozumím velmi dobře rozdílu mezi hmotou, která je nečistá a hmotou, která se
odchýlila. Mistře, prosím, vysvětlete nám to.
Učitel: Nečistota hmoty a odchýlení jsou základním důvodem pádu starého vesmíru a bylo
to určeno povahou starého vesmíru. Vytváření-stagnace-degenerace-zničení byla tehdejším
omezením moudrosti Zákona a pro různé specifické sféry byl použit cyklický čistící
prostředek; když ale té fáze dosáhne celek, je to konec. Když se jedná o nečistotu a odchýlení
hmoty, z pohledu lidské společnosti, nečistotu vzduchu, půdy, kovů, vody a různých
chemických prvků vytvořených moderní vědou nemůže lidstvo vyřešit. V očích bohů se
lidské myšlení natolik odchýlilo, že už to víc není lidstvo. Všechno ve vesmíru je v koloběhu,
takže poté, co jsou tyto věci extrahované bytostmi na vyšších úrovních, způsobí, že částice a
bytosti ve vyšších dimenzích budou nečisté. Mluvím o tom jednoduchým způsobem.
Podívejte se na několik mých posledních přednášek Zákona.
Otázka: S ohledem na úlohu web stránek Minghui při objasňování pravdy, jak by měli
zahraniční studenti spolupracovat?
Učitel: Úloha web stránek Minghui při objasňovaní pravdy je nenahraditelná. Jsou
nejdůležitějším oknem pro naše odevzdávání pravdy o pronásledování a celkové situace Dafa
a učedníků Dafa potvrzujících Zákon. Co se týká věcí učedníků Dafa, všichni musíte dobře
spolupracovat.
Otázka: Nedávno jsem objevil studenta, který říká, že už je dovršený a může přikročit ke
20

kultivaci v jiné kultivační škole. Mohu se zeptat, zda šel dolů po špatné cestě anebo jen nechal
volný průchod své představivosti?
Učitel: Řekl bych, že dostal horečku, (obecenstvo se směje) a je popletený z horečky. Ve
skutečnosti každý, kdo to říká, je v nebezpečí. Bytosti bez jasné mysli a myšlenek jsou ty,
kterými bohové pohrdají nejvíce.
Otázka: Je přiměřené, jestliže média publikují fotografii Mistra?
Učitel: Myslím, že je to v pořádku, žádný problém, protože já mám své cesty. (Mistr se
směje) (Potlesk)
Otázka: Mistr na Vyučovaní Zákona na turné po Severní Americe řekl, že „Ani já nevím
kdo jsem.“ Váš učedník tomu dobře nerozumí.
Učitel: Co je na tom těžce pochopitelné? Co je minulost je minulost, nyní jsem hádankou
pro všechny bytosti a v budoucnosti nikdo nebude vědět, kde jsem. Jsem všemohoucí
a nenechám se ničím stáhnout dolů. Ať mě nazýváte jakkoliv, je to nepřesné. V budoucnosti
mě různé bytosti uvidí v obraze jejich vlastních lidí. Všechno bylo vytvořeno mnou a přece
nejsem uprostřed toho všeho – to je smysl. (Obecenstvo se směje, tleská)
Otázka: V současnosti se objevují po celém světě nemoci, které jsou přenášeny ze zvířat na
člověka, jako ptačí chřipka a nemoc šílených krav. Mohu se zeptat váženého Mistra, jaký je
vztah mezi tímto jevem a postupem nápravy Zákona?
Učitel: Karma lidstva se zvětšila, protože lidstvo už sklouzlo do velmi nebezpečné situace
ve všech ohledech. Karma se stala větší a větší a navíc jejich postoj vůči Dafa… mnoho příčin
je způsobeno samotným lidstvem. Nezdá se tam být žádný vztah s nápravou Zákona, ale
všechno se točí okolo Dafa a nic se nestane náhodou – všichni lidé jsou varováni pomocí
těchto věcí.
Otázka: Proč se ti, kteří jsou zapojeni do špionážních aktivit mezi učedníky Dafa stále
neprobouzejí? Jestliže odhalíme jejich úlohy přímo před nimi, bude to nesoucitné?
Učitel: Protože je to na ochranu Zákona, není možné to považovat za nesoucitné. Vzbuďte
je. Když je odhalíte, tak je odhalíte. Bylo by lépe, jestliže byste je mohli zachránit, ale jestliže
je není možné zachránit, je to jejich vlastní volba.
Otázka: Někteří učedníci Dafa zveřejnili na internetu články o zázracích, které se staly
v Dafa a to způsobilo, že někteří čtenáři internetu si vyvinuli nepochopení vůči Dafa.
Učitel: Mluvit o věcech v této oblasti zodpovědně není problém. Neobávejte se
nepochopení, ale také nedělejte věci tajuplným a nepochopitelným způsobem. Jestliže
potvrzujete Zákon velkodušně a racionálně – není tam problém. Učedníci Dafa jsou konec
konců kultivující, nejsme nějaká politická skupina běžných lidí ve společnosti – jsme skupina
kultivujících a kultivujeme božství – takže se samozřejmě staly zázraky. (Potlesk)
Otázka: Řekl jste, že jestliže není opuštěna žádostivost, člověk vůbec nemůže dosáhnout
Dovršení. V současnosti je stále mnoho učedníků, kteří neopustili svoji žádostivost. Řekl byste
nám prosím, co je měrnou jednotkou pro Dovršení? Je měrná jednotka počítána v částicích?
Učitel: Neexistuje taková formulace – to je vaše bujará představivost. Nikdy jsem vám
neříkal o vztahu mezi Dovršením a nějakou měrnou jednotkou. Učedníci Dafa: Dávno jsem
řekl, že žádostivost je osudovou překážkou, kterou praktikující každopádně musí překonat. Ti
lidé jsou příliš ovládáni běžnými lidskými pocity a city. Jestliže se nedokáží vytáhnout ani
z této malé věci, potom se bude zdát, že staré síly měly tehdy uspořádat, aby je dali za
vězeňské stěny v Číně a pouze za těchto podmínek by se napravili, je to tak? Podívejme se,
jak byste se chovali v takovém brutálním prostředí. Jste takoví, protože je váš život příliš
pohodlný? Všichni ti, kteří neodstraní tuto připoutanost a pokoušejí se najít výmluvy, aby
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ospravedlnili své chování jen podvádějí sami sebe – neudělal jsem pro vás žádná zvláštní
uspořádání.
Otázka: Je pravdou, že nemusíme vysílat spravedlivé myšlenky ve stanovených časech?
Učitel: Neohlásil Minghui Net, že všichni učedníci Dafa po celém světě by měli vysílat
spravedlivé myšlenky jako skupina ve stanovených časech? Myslím, že je to velmi dobrá
myšlenka a měli byste to dělat. Co se týká jiných specifických věcí, můžete dělat věci podle
různých situací v různých oblastech.
Otázka: Pokaždé, když vidím Učitele, všechny moje otázky zmizí beze stopy. Když je Učitel
tady, když je tady Zákon, neexistuje nic, co se nedá rozřešit. Toto časové období by skutečně
mělo být velebeno.
Učitel: Se silnými spravedlivými myšlenkami může být ve skutečnosti všechno rozřešeno.
A se silnými spravedlivými myšlenkami se všechno rozjasní. Člověk se stane zmateným
pouze když má připoutanosti, které nemůže opustit. Když jsou jeho srdce a mysl neklidné,
stane se zmateným.
Otázka: Řekl byste nám prosím, zda je začlenění kouzelnických představení do koncertů
učedníků Dafa přiměřené pro potvrzování Zákona?
Učitel: Myslím si, že na tom přece není nic špatného. Pro mne, formy dělání umění jsou
formy dělání umění a lidem se líbí. Jestliže je to něco, na co se lidé rádi dívají a není to něco
nízkého, myslím, že je to v pořádku.
Otázka: Pomocí svých mechanizmů Dafa zabezpečí, že bytosti v budoucnosti si nevyvinou
připoutanosti anebo sobectví, dokonce i když projdou táhlým úsekem času ve vesmíru
a vesmír tedy bude dokonalý a harmonizovaný a nikdy nezanikne.
Učitel: Není to tak, to není správné pochopení, ta myšlenka není správná. Dafa je dokonalý
a harmonizovaný a nesobeckost je základní povahou vesmíru. Když se bytost kultivuje
a dosáhne tu úroveň, stane se takovou. Zákon poskytl všem bytostem záruku pro jejich
existenci, Zákon vytvořil vesmírné mechanizmy a blahobyt všem bytostem a Zákon vytvořil
všechny bytosti, všechny nesčíselné věci, nebesa-a-země, lidské bytosti a bohy. Ale jak se
bytosti samy chovají je do jisté míry jejich vlastní volbou.
Otázka: Učedníci Dafa z Yichang a Gezhouba v provincii Hubei, Třech Roklin, Melbourne,
provincie Haiban, Nongan, Kaian, a města Jilin v provincii Jilin, Heze v provincii Shandong,
provincie Heilongjiang, oblasti Severní Brány Chrámu Nebes v Pekingu, provincie Sichuan
a Ziyang z Chengdu pozdravují Mistra.
Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk)
Otázka: Řekl jste ve vaší knize, že když s vámi jiní zacházejí špatně, dávají vám ctnost
a měl byste z toho mít radost. Ale jestliže se nad tím radujeme, nejsme nedostatečně soucitní?
Učitel: (Lidé se smějí) Není to nesoucitné. Pouze opravdoví praktikující a učedníci Dafa
jsou schopni zůstat nepohnutí, když se jedná o sebe-zájmy a city. Co se týká toho, kdo bije
a dává ctnost člověku, který je bitý, to vyplývá z povahy vesmíru; není to něco, co můžete
získat jednoduše tím, že jste šťastní. Jestliže člověk, který byl udeřen necítí žádnou nelibost
anebo nenávist, když trpí bolestí a urovná to, co mu udělali s úsměvem, není to soucit?
Z pohledu lidských bytostí by nikdo neřekl, že je nesoucitný – když ho někdo udeří, reaguje
úsměvem a necítí žádnou nelibost. Samozřejmě, kultivující by se neměl usmívat anebo smát
způsobem, jak se směje běžný člověk, když něco získá (lidé se smějí) ; měli byste být
v pohodě a všichni řeknou, že jste dobrým člověkem. Když vám někdo dělá špatné věci,
můžete na něho naléhat, aby dělal dobré, takže neztratí ctnost a to je váš soucit vůči němu.
Jestliže neposlouchá a stále chce dělat zlo, potom tam bude odplata jako následek za jeho zlý
čin. Jako v případě těch zlých policistů a zlých lidí v pracovních táborech v Číně, oni jsou
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těmi, kteří chtějí dělat zlo a kteří odmítají poslouchat, když je žádáte, aby přestali. V tom
případě nemůžeme udělat nic; oni chtějí bít lidi a není možné je zastavit ať se děje co se děje.
Potom co je zbijí, půjdou do pekla, když přijde čas – není to tak, že učedníci Dafa nejsou
soucitní.
V každé dimenzi jsou pravdy Zákona té dimenze. Přestože pravdy jsou výše na vyšších
úrovních, v každé z rozličných dimenzí, jestliže bytost může následovat pravdy v té dimenzi,
potom je dobrou bytostí té dimenze. Jestliže můžete překročit ty pravdy, překročíte tu úroveň
bytostí. Nikdo není šťastný, když ho bijí a nikdo není šťastný z trpění bolesti – takové jsou
lidské bytosti v této dimenzi. Žádný běžný člověk by neřekl: „Bez ohledu na to, kdo se mnou
špatně zachází, stále mohu být šťastný.“ Pouze kultivující jsou to schopni udělat a je to proto,
že jsou na vyšší úrovni než běžní lidé. Být schopen chránit si váš charakter, když snášíte
fyzickou bolest, to je soucit praktikujícího. Co se týká těch, co dávají učedníkům Dafa ctnost,
není to tak, jakoby ji učedníci Dafa od nich vzali, není to tak, že ji mohou dát, jestliže chtějí
a není to tak, že ji někdo může dostat, jestliže chce. Je to mechanizmus vesmíru, který dělá
přeměnu – to funguje povaha vesmíru. Jako váš Mistr jsem vyučoval pravdy Zákona všem
bytostem.
Otázka: Protože těhotné učednice nemají esenci lidského těla, jak si mohou kultivovat svá
těla?
Učitel: Kdo říká, že těhotné učednice nemají esenci lidského těla? Nic nemůže zasahovat
do kultivace v Dafa. Naopak, je to dobré pro plod.
Otázka: Můj muž, (jméno vynecháno), byl právě propuštěn, ale je stále v Číně. Dozvěděl
se, že jdu na tuto konferenci Dafa a požádal mě, abych vám řekla, že mu chybí ctihodný
Učitel.
Učitel: Děkuji vám. (Potlesk) Jako váš Mistr, neopustím jediného učedníka Dafa v Číně,
kromě těch, kteří přešli na opačnou stranu a už je není možné zachránit. (Potlesk) Myslím na
ně všechny.
Otázka: Nedávno jsem cítil, že čas plyne nyní ještě rychleji. Byl už čas ve Třech říších
vyměněn?
Učitel: Ano, čas jde velmi rychle. Předtím než náprava Zákona lidského světa dosáhne tuto
dimenzi běžných lidí, čas na tomto lidském místě se naprosto nebude zpomalovat.
Otázka: Ve starém vesmírném systému mohla jedna špatná myšlenka bytosti na vysoké
úrovni způsobit, že se nespočetné bytosti odchýlily. Ale v novém vesmíru se toto nikdy nestane.
Je to kvůli tomu, že mechanizmus nového vesmíru je dokonalejší?
Učitel: Toto není správné pochopení; toto se může stát rovněž i v novém vesmíru. Proč
říkám, že oboje – náprava Zákona a vaše kultivace – musí dosáhnout standard? Bez ohledu na
to, zda jsou to ti, kteří byli přizpůsobeni anebo ti, kteří byli napraveni Zákonem během
nápravy Zákona, všichni musí rozhodně dosáhnout standard. Učedníci Dafa, jestliže se
vykultivujete na velmi vysokou úroveň a budete vládnout vesmírnému tělu na vysoké úrovni,
jediná vaše myšlenka bude uvnitř vašeho vlastního kosmického těla skutečně všemohoucí, to
je jisté. Takže učedníci Dafa se musí dobře kultivovat a stát se kultivací spravedlivými.
Samozřejmě, vaše kultivace je pouze částí toho. Kromě toho, během nápravy Zákona vám
Mistr pomáhá rozřešit vaše věci, které jsou nečisté na jejich nejzákladnější úrovni. Takže
v budoucnosti budete určitě velmi spravedliví.
Bez ohledu na to, jak dlouhé je toto časové období v lidském světě, dokonce jestliže by to
byly desítky tisíc let, když se uskuteční Odemčení kultivační energie, bude to pro vás ve
skutečnosti všechno jako sen. Bude to tak mlhavé, jakoby to byl sen, a postupně to bude,
jakoby jste to zapomněli. Nebudete už mít lidskou strukturu myšlenek ani nebudete přemýšlet
o lidstvu lidskými myšlenkami, nebudete mít takové myšlenky a vaše struktura myšlenek
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bude taková, jako má bůh. Řekl jsem předtím, že buddha Tathágatha zná dokonce myšlenky
dobytka a koní, ale nikdy by nepřemýšlel o věcech použitím jejich způsobu uvažování.
Otázka: Někdy mi přijdou na mysl verše Mistrových básní. Mohu je říci nahlas? Jestliže to
udělám, musím odrecitovat celou báseň? Jestliže odrecituji jen dva verše, musím dodat
Mistrovo jméno, abych uvedl zdroj?
Učitel: To není potřebné, jestliže je jen říkáte nahlas. Jestliže je napíšete v písemné podobě
anebo z nich uděláte zvukový anebo obrazový záznam, potom je to jiné. Ve skutečnosti má
mnoho básní, které jsem napsal, vztah ke kultivaci Dafa a jsou tedy také částí Zákona. Někdo
jiný je tedy nemůže svévolně použít jako své vlastní věci. Jestliže je zmiňujete jiným anebo je
citujete v článcích, mějte to na mysli.
Otázka: Ruští a všichni rusky mluvící učedníci Dafa ve světě, učedníci Dafa z Vancouveru
v Kanadě, Yujiaweieru, Taiwanu, Koreji, Japonska, města Nanjing v provincii Jiangsu, Texasu
v USA, Shanghai, mladí učedníci z Vancouveru v Kanadě, Anshan v provincii Liaoning, a
Chaoyang v provincii Liaoning zdraví Mistra.
Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk)
Otázka: Učedníci Dafa, kteří mají technické zručnosti, zejména ti, kteří jsou vynikající
mezi běžnými lidmi mezi sebou prokazují silnou žárlivost a mají silné ego. Mistře, poskytněte
prosím v tomto nějaké rady.
Učitel: Není to tak vážné, nebo ano? Ale nemohu vyloučit projevování se neodstraněných
připoutaností. Jestliže jste se nekultivovali dobře a máte připoutanosti, potom je potřebujete
odstranit. Nebuďte namyšlený, ať máte jakékoliv mimořádné schopnosti. Víte, že jediný, kdo
může úplně vysvětlit celý vesmír a všechno v lidstvu jsem já, Li Hongzhi? Žádná jiná bytost
to nemůže udělat. (Potlesk) Ale nikdy jsem vůči vám nebyl povýšenecký. Takže učedníci
Dafa, nesmíte být namyšlení, protože jste získali nějaké drobné lidské zručnosti – nemáte proč
být namyšlení. Ve skutečnosti jste se naučili to, co jste se naučili, protože jste měli takové
přání a v minulosti byla pro vás provedena taková uspořádání, protože to bylo potřebné pro
potvrzování Zákona, to je všechno.
Otázka: Cítím, že nyní čas běží rychle každý den a je mnoho věcí, které jsem nemohl
úspěšně dokončit včas. Ve zkušenosti od učedníka na Minghui Net se zmiňovalo, že když byl
ve velmi dobrém stavu, byl schopen udělat něco dobře v krátkém čase. Mohl by Mistr
pohovořit o záležitosti času?
Učitel: Ve skutečnosti si stále myslím toto: pro učedníky Dafa je v pořádku mít lidské
připoutanosti. Klíčem je, jak si dokážete ustanovit vaše spravedlivé myšlenky. Jestliže jsou
vaše spravedlivé myšlenky silné a jste jako kultivující v každé chvíli – anebo, namísto
vyslovení „v každé chvíli“, řekněme, že když se setkáte s určitými věcmi, můžete konat tak
jak koná učedník Dafa – potom budete vědět, jak zacházet s věcmi, uděláte zázraky, budete
projevovat mimořádné věci, budete schopni rozlišit správné od nesprávného a budete schopni
dělat všechno dobře. (Potlesk) Konec konců, jste kultivující. Jste odlišní od běžných lidí.
Přestože se všichni kultivujete v iluzi a je těžké, aby se mnoho z věcí učedníků Dafa
projevilo, není to ve skutečnosti tak, jako byste nic nevěděli. Jestliže jsou vaše spravedlivé
myšlenky silné, projeví se nadpřirozené věci.
Otázka: Přivedl jsem s sebou nějaké přátele a malé děti. Vidí vás, ale nerozumí tomu, co
říkáte. Poslouchají jejich hlavní duše? Mohou se vrátit do svých domovů?
Učitel: Musíte vědět, že vyučuji Zákon učedníkům Dafa. (Mistr se směje) Jestliže sem
dnes přijde běžný člověk, nebude mít ani ponětí o tom, co říkám a pro děti je to ještě těžší.
Ale lidské bytosti mají všechny svoji stránku, která je vědomá; ta stránka bude vědět a získá
tím. Ale nezaměřujte se příliš na tyto věci. Pro člověka, který nemůže být spasen je to marné, i
když je ta jeho druhá stránka vědomá.
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Otázka: Co se týká materiálů, které používáme v široké míře na objasňování pravdy lidem
v Číně, někteří studenti si myslí, že „Kultivace závisí od samotného člověka, kultivační
energie závisí od Mistra,“ a že výběr obsahu není tak důležitý.
Učitel: Potom zašli do dalšího extrému. Při potvrzování Zákona musíte dělat věci
racionálně. Jak uděláte výběr a jak děláte věci lépe, to je vaše potvrzování Zákona a kráčení
po vaší vlastní spravedlivé cestě. Kdybych to všechno udělal já, přeměnili byste se na psací
stroj a proč bych vás potom měl jako učedníky Dafa? Mohli byste se stejně tak reinkarnovat
jako psací stroj, ne? (Lidé se smějí)
Otázka: Řekl byste nám prosím, zda ti lidé, kteří získají Zákon a budou se kultivovat
v budoucnosti budou zahrnovat učedníky Dafa, kteří se nečinili dobře během období nápravy
Zákona?
Učitel: Ne, oni nebudou zahrnuti. V tomto vám mohu dát konečnou odpověď. Pro tuto
várku, tuto skupinu – tak je to.
Otázka: Nyní jsou učedníci velmi zaneprázdnění svojí prací pro Dafa. Je potřebné, aby
učedníci v tomto čase psali články běžných lidí, které se použijí v novinách, které vedou
učedníci Dafa? Anebo bychom se měli co nejvíce pokusit použít články již napsané běžnými
lidmi?
Učitel: Myslím, že to závisí od vašich potřeb. Jakkoliv to vyřešíte, bude to v pořádku.
Nemyslím si, že psaní článků běžných lidí není zachraňování bytostí. Když mediální výstup,
který funguje jako výsledek kolektivních snah všech, dosáhne účinek zachraňování
vnímajících bytostí, máte na tom podíl, přestože to, co jste napsali, jsou články běžných lidí.
(Potlesk) Samozřejmě, nebudete celou dobu psát články běžných lidí; budete také dělat
některé jiné věci, které by měli dělat učedníci Dafa.
Otázka: Učedníci Dafa v Jižní a Severní Kalifornii pozdravují Mistra. Vážený Mistře,
někteří dlouholetí studenti se snaží o nadpřirozené schopnosti, energii atd. A rádi se
předvádějí. Někdo usnul, když dělal cvičení a vysílal spravedlivé myšlenky. Když jsme na to
s dobrými úmysly obrátili jeho pozornost, nazlobil se. Nevíme, co s ním udělat.
Učitel: Jestliže se rozzlobí, nechejte ho se zlobit. Jestliže se zlobí, znamená to, že tam je
problém v jeho kultivaci. Proč by se měl rozzlobit, když dělal věci nesprávně? Dokonce
i když se rozzlobí, i tak na to musíte zaměřit jeho pozornost s úmyslem zodpovědnosti k němu
a v takovém případě se nemusíte obávat, že se rozzlobí. (Potlesk)
Jaký je důvod předvádění nadpřirozených schopností učedníkem Dafa? Co je tu na
předvádění? Nebylo by lépe, jestliže byste je předvedli těm zkaženým temným
přisluhovačům? Ve skutečnosti, nebyly vám všechny vaše schopnosti dány, protože
kultivujete Dafa? Nepředvádějte věci jiným studentům a neciťte se samolibě a nemyslete si,
že máte nějakou velkou schopnost – co můžete dosáhnout s těmi vašimi drobnými
schopnostmi? Nenuťte Mistra napomínat vás znovu za ty věci – musíte mít aspoň nějakou
sebeúctu. Nechali jste se ovládat připoutanostmi natolik, že jste se stali nestabilními. Kromě
těch několika lidí, kteří rádi poslouchají vaše předvádění, protože mají připoutanosti,
uvědomujete si, jak vás vidí jiní studenti?
Hned jak ty věci předvedete, stanou se ničím. Nebuďte připoutaní k těm věcem a ještě
méně byste měli, přechovávajíc vaše lidské připoutanosti, rozšiřovat mezi našimi studenty to
co jste viděli. Ve skutečnosti to není tak, že o těch věcech není možné mezi kultivujícími
mluvit a není to ani tak, že nemůžete mít nadpřirozené schopnosti. Klíčem je záměr za tím
činem. Jestliže se používá pozitivním způsobem, bude mít užitek pro učedníky Dafa; jestliže
je to na předvádění, budete do nich rušivě zasahovat.
Dnes si všichni učedníci Dafa dovršují své neporovnatelně vysoké pocty a slávu, jakož
i Stav dosažení, zatímco potvrzují Zákon. Nic se nemůže postavit do cesty – kdokoliv se
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postaví do cesty páchá hřích – to je absolutně zakázáno. Jestliže odmítáte poslouchat jiné po
prvé anebo po druhé, když se to stane, a pokračujete v tom po dlouhou dobu, potom to musíte
dělat proto, že vás chtějí staré síly protlačit na opačnou stranu – budete mít takový vliv.
Jestliže skutečně dosáhnete toho bodu, budete považován za nespasitelného. Já neuznávám
uspořádání starých sil. Mistr vás zachraňuje a dává vám šance. Nebuďte neustále takoví znova
a znova. Jestliže jste skutečně schopen předvést vaše božské síly velkolepým způsobem když
objasňujete pravdu, zachraňujete bytosti a odporujete pronásledování, potom vás všichni
učedníci Dafa a já budeme chválit – není to tak?
Vesmírné tělo je tak obrovské, že se to nedá popsat. Je mnoho věcí, které vám neříkám. To,
co znáte, je jednoduše tak drobné. Když bůh na vysoké úrovni vidí šířku a ohromnost většího
vesmírného těla, je šokován a ohromen. Dokonce i bůh je na tom takto. Takže jestliže se
lidská bytost dozví trošku o větší dimenzi, samozřejmě, že tím bude pohnutá. Ale učedníci
Dafa musí být racionální.
Otázka: Média vedená učedníky Dafa mají široké pokrytí a těší se širokému vlivu v zámoří.
V poslední fázi nápravy Zákona, budou média postupovat do Číny ve větší míře přes naše
existující pravdu objasňující kanály, jako internet, pošta atd.? Měli bychom také zohlednit
úroveň, na které mohou čínští lidé věci pochopit? Ptám se proto, že lidé v Číně jsou odlišní od
těch v zámoří. Byli těžce otráveni lžemi.
Učitel: Řekl bych, že všechno co děláme jsme dělali většinou racionálním způsobem. Bez
ohledu na to, zda jsou to lidé, kteří žijí v Číně, anebo čínští lidé mimo Čínu, všichni tomu
rozumí. Myslím, že způsob jakým se vedou média, je v pořádku. Ohledně toho, jak dělají
zprávy a ohledně článků, které napsali na objasňování pravdy, lidé v Číně jsou plně schopni
jim porozumět.
Nyní stále ještě není realizovatelné se úplně zaměřit na Čínu. V budoucnosti budou noviny
vedené učedníky Dafa největšími novinami na celém světě, (potlesk) protože všechna ta
média navařila lži a spáchala hříchy a ti lidé, jakož i jejich média, za to budou muset zaplatit.
Podařilo se mi odpovědět na všechny vaše otázky. (Potlesk) Lidská společnost prošla
procesem dlouhým více než 100 miliónů let. Všechny bytosti přišly pro tento Zákon. Všechny
bytosti ve Třech říších přišly kvůli tomuto Zákonu, byly vytvořeny kvůli tomuto Zákonu
a byly zformovány kvůli tomuto Zákonu. Toto zahrnuje všechny nesčíselné věci. Všechno
v lidském světě se točilo okolo Dafa, ať to běžní lidé mohou cítit anebo ne a ať si myslíte, že
to bylo uděláno úmyslně anebo neúmyslně. Všechno se točí okolo Dafa. Toto zahrnuje
všechny lidi v dnešním světě, bez ohledu na to, zda se zdají být lhostejní vůči pronásledování
anebo je znepokojuje – všichni se točí okolo Dafa. Náprava Zákona vyžaduje, aby jistí lidé
byli v určitém stavu; ti lidé jsou zapečetění a udržovaní v tom, aby se další skupina lidí byla
schopna kultivovat. Jinými slovy, přestože se všechno jeví neuspořádaně, ve skutečnosti je to
uspořádáno a všechno je těsně spojeno s touto nápravou Zákona.
Všechno, co děláme, je velkolepé. Všechno, co dělají učedníci Dafa, je zachraňování
životů. Všechno, co dělají učedníci Dafa jednoduše nemá obdobu. Je to velkolepé, protože je
tu Dafa a je to velkolepé, protože Dafa ustanovuje tuto skupinu praktikujících a je to také
proto, že Dafa se šíří ve Třech říších a v lidském světě a přece tato drobná Zem ve skutečnosti
ovlivňuje kolosální nebeská těla. Věci se jeví běžnými a nevypadají příliš odlišně od věcí
běžných lidí, ale mocná ctnost zodpovídá nejvyššímu nebeskému tělu.
Učedníci Dafa už prošli přes tak těžké časové období. Doufám, že vy všichni budete kráčet
vaším posledním úsekem cesty dobře a budete si cenit cestu, kterou jste již završili. Všechno
budoucí se projevuje ve vašem potvrzování Zákona. (Potlesk během asi jedné minuty)
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Vyučovanie Zákona na medzinárodnej Fa konferencii v
Manhattane, 2005
(Li Chung-č’, 24. apríl 2005, New York)
(Nadšený potlesk)
Dobré odpoludnie všetkým! (Nadšený potlesk) (Obecenstvo: Dobré odpoludnie, Majster!)
Pracovali ste tvrdo! (Potlesk) Ako učeníci Dafa ste prešli skúškami a trápeniami, boli ste
zocelení a stali ste sa čoraz zrelšími. Rovnako to platí pre učeníkov Dafa v Číne aj pre
učeníkov Dafa mimo Číny – stávate sa čoraz racionálnejšími, máte jasnejšiu myseľ a čoraz
viac si uvedomujete, ako by ste mali kráčať po svojich cestách. Keď teraz stojíte zoči-voči
prenasledovaniu a zoči-voči všelijakým negatívnym názorom, môžete to racionálne zvládnuť.
Keď objasňujete fakty, robíte to z túžby zachrániť vnímajúce bytosti, takže máte obrovský
vplyv.
Súčasná situácia ukazuje, že teraz, najmä od publikovania Deviatich Komentárov, sa
mnoho ľudí vo svete prebudilo. Čínski ľudia, viac ako iní, boli udržiavaní príliš dlho v tme
falošných zdaní straníckej kultúry, ktoré boli vytvorené zlou komunistickou ideológiou. Ľudia
majú postupne čoraz jasnejšiu myseľ a ich vlastné, opravdivé povahy ožívajú. Od
publikovania Deviatich Komentárov ste zažili mnoho vecí, vecí všetkých druhov –
pozitívnych aj negatívnych. Najpozoruhodnejšie je, že denne tisícky ľudí vystupujú zo Strany
a toto vystrašilo zlého ducha zlovoľnej strany a zlých ľudí. Teraz, pred svojím
bezprostredným pádom, zlo znova hovorí – ako popudzuje ľudí, pletie ich, otravuje ich jedom
a vytvára lži – že robíme politické veci. Hoci v skutočnosti nerobíte politické veci, ono trvá na
tom, že robíte. Zakaždým keď prenasledovali a napádali ľudí, vždy si vymýšľali lži,
popudzovali ľudí a pokúšali sa ospravedlniť svoje prenasledovanie. Keď na niekoho útočia,
zakaždým tomu človeku nadávajú ako sa im zachce. Učeníci Dafa len robia veci, ktoré
učeníci Dafa majú robiť. Majú jasnú myseľ, sú racionálni a vedia, čo robia a žiadne zo lží zla
alebo z obvinení, ktoré pochádzajú z kultúry strany, nemôže do nich zasahovať alebo nimi
otriasť.
Čo sa týka kultivujúcich, žiadne bežné ľudské prístupy, triky, prenasledovanie,
podnecovanie, zmätok alebo otrávenie na nich nemôže mať vplyv a ešte menej tie veci
fungujú na učeníkov Dafa. Prenasledovanie teraz trvá tak dlho, avšak je smiešne, že tí
darebáci, darebácki špióni a vodcovia darebáckej bandy, ktorá mala ruky v prenasledovaní
učeníkov Dafa, stále nedokážu vidieť, kto sú učeníci Dafa a stále nevedia, akí sú v skutočnosti
títo kultivujúci a stále sa pokúšajú použiť na nich bežné ľudské prístupy. Nie je to smiešne?
Naozaj, je pravda, že keď sa bežní ľudia pozerajú na povrchové veci, keď sa pozerajú na veci
s myslením bežného človeka a najmä keď sa pozerajú na veci s pokrútenou logikou a názormi
straníckej kultúry, nemôžu porozumieť sfére alebo stavu mysle kultivujúceho. Keď sa
pozerajú s bežnými ľudskými myšlienkami, nič nesedí; nefungoval žiaden z prístupov, ktorý
použili zlí ľudia v prenasledovaní. Rovnako sa nikdy nestretne s úspechom ani žiaden pokus
tých na tejto ľudskej úrovni ovplyvniť úrovne a sféry vyššie ako ľudský svet.
Od publikovania Deviatich Komentárov hovorilo mnoho bežných ľudí, ktorí boli
ovplyvnení lžami zlého ducha zlovoľnej strany, že sa politizujeme. Ale ako všetci viete,
„nespolitizovali“ sme sa. Dokonca aj keď sa ľudia, ktorých prenasledujú, spolitizujú, nie je to
niečo, za čo by sa mali hanbiť; je to len logické a prirodzené. Ale nič z toho, čo sme spravili,
nemá za sebou politický motív. Nerobíme veci s politickými motívmi. Ako by sa opravdiví
kultivujúci mohli zapliesť do svetskej politiky? Vo vesmíre prebieha náprava Zákona a práve
teraz kultivujúci Dafa potvrdzujú Zákon a ich cieľom je zachrániť vnímajúce bytosti. Počas
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obdobia nápravy Zákona môžu učeníci Dafa s cieľom potvrdzovania Zákona použiť
ľubovoľnú formu v bežnej spoločnosti, ktorá je vhodná pre nápravu Zákona, ale aj vtedy
používajú veci výberovo na základe toho, čo je potrebné pre záchranu vnímajúcich bytostí. Je
to správne, pretože všetko v Troch ríšach bolo vytvorené pre nápravu Zákona. Keď vidíte
vnímajúce bytosti, ktoré musia byť spasené, rozhodujúce je zachrániť tie bytosti. Keď
používame tieto veci ľudského sveta, robíme to až po starostlivom zvážení toho, čo vnímajúce
bytosti môžu pochopiť a čo im môže pomôcť, aby boli spasené. Vytvorenie Troch ríš bolo pre
dnešnú nápravu Zákona a všetky z nespočetných vecí a vnímajúcich bytostí v Troch ríšach
prišli kvôli náprave Zákona, boli vytvorené kvôli náprave Zákona a boli sformované pre
nápravu Zákona. Inými slovami, všetky vnímajúce bytosti a nespočetné veci sem prišli kvôli
tomuto. Každá udalosť tu bola ustanovená, vytvorená a sformovaná pre nápravu Zákona.
Takže počas tejto nápravy Zákona učeníci Dafa môžu používať podľa ľubovôle hocijakú
metódu, ktorá uľahčuje zachraňovanie vnímajúcich bytostí, pokiaľ je to niečo, čomu ľudia vo
svete môžu porozumieť a pomocou čoho môžu byť zachránení. Aj tak sme však používali
veci výberovo a dobrým a čestným spôsobom.
Vezmime si ako príklad Deväť komentárov. Prvotným cieľom publikovania Deviatich
Komentárov bolo odhaliť povahu Čínskej komunistickej strany (ČKS), aby ľudia, ktorí boli
podvedení ČKS, mohli vidieť, čo je zač a spoznať zlo ČKS a byť tak zachránení. Bolo to
spravené, pretože keď učeníci Dafa objasňovali pravdu, mnoho ľudí odmietalo počúvať,
pretože boli pod vplyvom zlého ducha zlovoľnej strany a propagandy straníckej kultúry, ktorá
bola použitá zlými ľuďmi v ČKS. Mnoho ľudí úsečne povedalo: „Ak Strana hovorí, že ste zlí,
tak ste zlí.“ Mnoho ľudí, ktorých myslenie bolo pokrivené straníckou kultúrou, povedalo: „Ak
by som v tom postavení bol ja, aj ja by som to potlačil, rovnako ako ČKS.“ Navyše, mnoho
ľudí je stále podvedených a veria veľmi silno tomu, čo hovorí propagandistická mašinéria
ovládaná ČKS; dokonca stále veria darebáckemu režimu ČKS a stále považujú jeho skazené
doktríny za pravdu. Keď pred nami bola táto situácia, čo sme mali robiť? Môžeme
jednoducho prestať byť súcitní? Môžeme teda nezachrániť tých ľudí? Musíme ich
samozrejme zachrániť. Ako som vždy hovoril, žiaden z dnešných čínskych ľudí nie je
jednoduchý alebo bežný. Nebuďte oklamaní faktom, že ľudská koža vyzerá rovnako – človek,
ktorý ju ovláda, v skutočnosti už nie je ten, kto to býval, a vo väčšine prípadov ju ovládajú
bytosti, ktoré zostúpili z vysokých úrovní. Veľmi mnoho kráľov z rôznych národov počas
histórie sa reinkarnovalo v Číne. Takže skupina ľudí v dnešnej Číne zďaleka nie je bežná.
Ibaže keď sa človek reinkarnuje alebo keď božská bytosť zostúpi do tohto sveta, vstúpi do
ilúzie a ľudia v ilúzii sú náchylní na využívanie. Ale oni mali všetci získať Zákon a byť
zachránení a majú obrovské predurčené vzťahy.
Mnoho bytostí, keď prišli do Troch ríš, niet pre nich cesty návratu tam, odkiaľ prišli.
Žiadna z bytostí v histórii, ktorá sem prišla, aby prevzala ľudskú podobu, sa nedokázala vrátiť
späť. V žiadnom prípade z minulosti, keď sa ľudia úspešne vykultivovali na bohov alebo
Budhov, to nebol samotný človek, kto opravdivo uspel. Bola to vždy pomocná duša človeka,
ktorá použila hlavné telo človeka na kultiváciu, pričom opravdivá, hlavná duša človeka – ten
samotný človek – sa nikdy úspešne neskultivoval. V prípadoch tých, čo sa kultivovali dobre,
po celoživotnej kultivácii, niekto s ich podobou sa naozaj úspešne vykultivoval, ale bola to
pomocná duša, pričom hlavná duša – alebo ten človek – musel znova vstúpiť do cyklu
znovuzrodení. Inými slovami, rozmýšľajte o tom, prečo sa toľko bytostí vysokých úrovní
odvážilo vziať na seba také nebezpečné riziko a prísť do Troch ríš? Sú bohovia, takže ako by
sme ich mohli nezachrániť? Neprišli, aby získali Zákon? Ak sa na to pozriete z iného
pohľadu, nebola ich statočnosť pri príchode sem spôsob potvrdzovania nápravy Zákona a
vloženie nádeje do nápravy Zákona? Preto som povedal, že ich nemôžeme zanechať a musíme
ich zachrániť a rozmýšľať o spôsoboch, ako ich zachrániť! Hoci môžu byť v súčasnosti
popletení, alebo mohli stratiť svoju schopnosť rozoznať pravdu alebo realitu, vďaka tomu, že
ich názory boli v priebehu času pokrivené straníckou kultúrou, aj tak musíme nájsť spôsoby,
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ako ich zachrániť.
Momentálne je najväčšou prekážkou to, že kultúra Strany ovplyvňuje vnímajúce bytosti a
činí ich neschopnými vidieť alebo počúvať pravdu. Za takejto situácie bolo publikovaných
Deväť Komentárov s cieľom pomôcť ľuďom vidieť základnú povahu ČKS. Keď jasne uvideli
jej zlú povahu a dozvedeli sa, že zlá strana pokazila našu kultúru, mnoho ľudí prestalo
hovoriť, že veria v Stranu a mnoho ľudí prestalo veriť v tú darebácku vládu. Náš cieľ a
východiskový bod nie sú svojou podstatou politické a nechceme politickú moc bežných ľudí.
My zachraňujeme ľudí! Ak sa ČKS vo svojich smrteľných mukách stále pokúša používať
rôzne taktiky na miešanie sa do spásy vnímajúcich bytostí, potom máme iné spôsoby, ako si s
ňou poradiť – Budhov Zákon je bezhraničný! (Nadšený potlesk)
Táto náprava Zákona má v úmysle spasiť všetky bytosti. Či je bytosť dobrá alebo zlá,
alebo akékoľvek veľké chyby spravila v priebehu histórie, nič z toho by nebolo použité proti
nej. Keď sa celý vesmír pokazil, v niektorých prípadoch viete, že isté bytosti páchali zlo a v
niektorých prípadoch to neviete, takže načo by sme určovali, kto je dobrý a kto nie je, kto
vyhovuje a kto nie? Takže na tie veci sa nepozeralo a každý mal byť zachránený. Ale je tu
jedna vec, ktorá je zo všetkých najrozhodujúcejšia: nemožno zasahovať do nápravy Zákona
vesmíru. Potom čo sa týka všetkých bytostí v tomto celom vesmíre, vrátane bytostí a ľudí v
Troch ríšach, ich postoje voči Dafa dnes majú najvyššiu dôležitosť. Je to jediný štandard –
pozeráme sa len na postoj bytosti voči Dafa dnes. Takže inými slovami, vtedajším zámerom
nebolo odstrániť zlú ČKS, hoci spáchala každý možný zlý čin, vytvorila tú podlú stranícku
kultúru a zavraždila nespočítateľných ľudí a iné životy. Bolo to preto, že v náprave Zákona
všetko, čo nie je spravodlivé, možno napraviť a veci by ani nepotrebovali kultivujúcich, aby
sa nimi priamo zaoberali alebo ich dávali do poriadku – tie veci by boli napravené na
základnej úrovni počas nápravy Zákona. Inými slovami, tie veci by na povrchovej úrovni
vôbec neboli dotknuté. Dokonca tí zlí duchovia zlovoľnej strany mohli byť napravení a
premenení na dobré bytosti. Ale počas tejto nápravy Zákona, to, čo bolo užitočné pre
spoločnosť na úrovni bežných ľudí, sa stalo prenasledovaným. Počas rokov, keď bol Falun
Gong šírený v čínskej spoločnosti, viedol tam k základným zmenám v postojoch mnohých
ľudí, ich morálne štandardy sa zlepšili a stali sa fyzicky zdravými. ČKS vie, že jej politická
moc je nelegitímna, takže opakovane vykrikovala o „stabilite“ a priala si ochrániť svoju
politickú moc. Samozrejme, toto sú všetko záležitosti bežných ľudí a my si nevšímame, čo
oni robia. Ale keď bol Dafa šírený v Číne, nebolo to dobré pre ľudí v tej spoločnosti?
Nestabilizovalo to efektívne tú spoločnosť? Keď ľudia chceli robiť dobro, keď si všetci z nich
plnili svoje povinnosti v práci a keď sa všetci z nich správali ako dobrí ľudia v každej situácii,
tá duševná sila sa menila na materiálnu silu, takže uvažujte, koľko ekonomického zisku by to
prinieslo krajine a jej ľuďom a koľko dobrého by to spravilo. Pomáhalo to priviesť morálne
štandardy populácie späť nahor – uvažujte, akou stabilnou by sa tá spoločnosť stala. A kto
vládol tej spoločnosti, takže kto by tým získal? Nebolo to zrejmé? Ale tá zlá strana posadnutá
zlým duchom a jej banda zlých ľudí, ktorí boli zvyknutí na robenie zla podľa ľubovôle a bez
obmedzení sa beztak rozhodla prenasledovať nás. Potom, nuž, keďže si vybrali
prenasledovanie, od toho dňa, čo si vybrali prenasledovanie, bohovia sa rozhodli odstrániť
ich. Budú musieť zaplatiť za všetko čo spravili učeníkom Dafa počas prenasledovania a za
otrávenie ľudí vo svete. Ale v skutočnosti ich ešte väčším hriechom je, že zasahovali do
nápravy Zákona.
Viete, v náprave Zákona je mnoho bytostí v iných dimenziách okamžite odstraňovaných,
ako prechádza mocný prúd nápravy Zákona. Robí sa to veľmi rýchlo. Ale bez ohľadu na to,
ako rýchlo sa ženie celková náprava Zákona, stále to vyžaduje proces. Je to preto, že vesmírne
dimenzie sa skladajú z rôznych časov. Každá planéta má svoj vlastný čas, každá častica má
svoj vlastný čas, každá oblasť vytváraná časticami má svoj vlastný čas a každá oblasť
vytváraná planétami má svoj vlastný čas. Oblasť deviatich hlavných planét, Mliečna dráha,
iné galaxie, celok všetkých galaxií, tento vesmír, vesmíre za týmto vesmírom, vesmíre väčších
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dosahov... všetky majú svoje vlastné časy. Časy v každom z tých vesmírov a kozmických tiel
sú rôzne a rozdiely sú obrovské. Ak sa na to pozeráme z pohľadu celého vesmíru, zdá sa, že
táto náprava Zákona vesmíru je ukončená tak rýchlo ako mávnutie rukou. Ale ako mávneme
rukou, čas v istých dimenziách je taký rýchly, že prešli desiatky tisíce rokov. V niektorých
dimenziách čas plynie takmer rovnakou rýchlosťou ako mávnutie rukou. V niektorých to trvá
stovky rokov alebo tisíce rokov. Na tomto mieste ľudských bytostí to naozaj nie je také zlé –
trvalo to len o trochu viac ako tucet rokov od začiatku nápravy Zákona. Samozrejme, Majster
na tomto pracoval ešte pred šírením Zákona. Faktom je, že to napredovalo veľmi rýchlo. Tí zlí
duchovia a zlí ľudia, ktorí robili zlo učeníkom Dafa, to robia len počas tohto časového
rozdielu pred príchodom nápravy Zákona sem. Čas, ktorý to trvá, je v skutočnosti veľmi
krátky. Ak by čas ľudstva bol usporiadaný tak, aby napredoval rovnakým tempom ako
náprava Zákona, potom by to skončilo za čas, ktorý trvá mávnutie rukou. Zdá sa, že čas tu na
tomto ľudskom mieste sa vlečie, ale v skutočnosti sa pohybuje veľmi rýchlo. Pretože rýchlosť
nápravy Zákona musí byť veľmi vysoká, rýchlosť, ktorou sa ženie prekračuje všetky časy vo
vesmíre. Staré sily vo vesmíre tiež pracujú rýchlo, aby zasahovali do nápravy Zákona, a čas v
Troch ríšach sa podľa toho urýchlil.
Povedal som vám predtým, že čas tu medzi ľudskými bytosťami sa stal skutočne rýchlym.
Hovoril som vám o tom pri niekoľkých príležitostiach a jeho tempo sa mnohokrát zmenilo. V
jednom bode som povedal, že jeden deň teraz uplynie za to, čo predtým trvalo sekundu a
neskôr som vám povedal, že jeden rok teraz uplynie za to, čo predtým trvalo minútu. Ale hoci
tempo bolo také rýchle, bytosti tu to nemôžu zistiť. Je to preto, že predmety vo vnútri tohto
miesta a všetky faktory tohto miesta taktiež idú rýchlejším tempom. Čas a priestor vytvorili
rôzne prostredia vo vesmíre a rôzne formy dimenzií. Bytosti a všetky veci, ktoré sú tu sa
urýchľujú spolu s časom. Preto nemôžete cítiť, že sa urýchľuje. Nielenže sa náprava Zákona
ženie rýchlym tempom, starý stav vecí pôsobí tiež zvýšenou rýchlosťou. Pri všetkom tomto je
čas teraz veľmi krátky. Hmota, ktorá vytvára ľudské bytosti, má svoje obmedzenia, takže ak
čas ide príliš rýchlo, vnímajúce bytosti v Troch ríšach to nebudú schopné zniesť. Teraz to
takmer dosiahlo hranicu toho, čomu sa ľudské bytosti dokážu prispôsobiť ohľadom času.
Jediný spôsob, ktorým môžu ľudské bytosti rozlíšiť zrýchlenie času a aký je v porovnaní s
minulosťou je pocit, ktorý môžu mať na základe ich dojmov. A starší ľudia to poznajú ešte
lepšie: predtým sa zdalo, že človek mohol počas dňa toho spraviť veľa, deň sa zdal dlhý a
zdalo sa, akoby sa nikdy nemalo zotmieť, pričom teraz príde súmrak čoskoro po brieždení a
zotmie sa skôr, ako ste niečo spravili. Ďalšou vecou je, že kapacita ľudského tela by neudržala
krok, ak by sa čas príliš urýchlil. Hmota v každej vrstve podlieha obmedzeniam tej vrstvy,
takže materiálne prvky by neboli schopné udržať krok. Rýchlosť nápravy Zákona je v
skutočnosti mimoriadne vysoká. Bez ohľadu na to, aké divoké alebo kruté sa môžu zdať tie
zlé bytosti, ich strašný koniec je bezprostredne blízky! (Nadšený potlesk)
Takže od publikovania Deviatich Komentárov učeníci Dafa skutočne pomohli mnohým
ľuďom porozumieť opravdivej situácii pomocou objasňovania faktov a zachraňovania
vnímajúcich bytostí. A čo je pozoruhodné, mnohí ľudia chceli vystúpiť z tej Strany a oddeliť
sa od tej zlej veci. Uvažujme o tom ďalej. Niektorí ľudia môžu povedať: „Ja sa nemusím
zrieknuť Strany. Viem, že nie je dobrá a prestal som platiť príspevky už dávno.“ Ale toto nie
je prípad, keď si na to len pomyslíte a bude sa to počítať. Vtedy predtým, keď ste nadšene
zdvihli svoju ruku a spravili ste smrteľný prísľub k tej krvavo-červenej vlajke, povedali ste, že
by ste za ňu dali život, že jej obetujete svoj celý život. Takže ak dnes verejne nevyjadríte svoj
zámer a nevystúpite, ako by sa to mohlo počítať? Myslíte si, že sa ráta, ak len máte tú
myšlienku vo vašej mysli? Ľudské myšlienky sú nestabilné. Ľudský mozog je len
spracovávajúce centrum a cez ľudský mozog idú všemožné odkazy a informácie, prejavia sa a
ukážu sa a ovplyvňujú toho človeka. Pôvod ľudských myšlienok je mimoriadne komplexný.
Takže ak chcete súdiť postoj človeka, to, čo robí, akým človekom je, musíte postupovať podľa
jeho činov. Jeho myšlienky sa nerátajú. Prečo by sme vždy mali postupovať podľa činov
30

človeka? Ak človek chce spraviť niečo zlé, nemôžete ho obviniť za zločin predtým, ako ho
spraví; môžete ho obviniť iba potom, keď ho spraví. Je to preto, že zdroj myšlienok človeka a
myšlienky samotné sú mimoriadne nestabilné. Človek má hlavnú dušu a pomocnú dušu(e),
má všemožné názory, ktoré sa sformovali po narodení a dobro aj zlo sú časťou jeho povahy.
Sú tam tiež vonkajšie faktory, ktoré hrajú časť úlohy. Činy človeka sú opravdivým odrazom
toho človeka. Takže ako sa na to pozerajú bohovia, zlý duch a zlá Strana už boli usvedčení,
pretože prenasledovali učeníkov Dafa a zasahovali do nápravy Zákona. Teraz ich považujú za
najhoršie zlo a rozhodli sa ich odstrániť. Ako budú teda odstránení? A kto bude zahrnutý do
odstraňovania? Bude stačiť odstrániť len zlých duchov zlej strany? Členovia Strany a Zväzu
mládeže, ktorí pomáhali zlému duchovi zlej strany robiť zlé veci nasledujú jej zlé príkazy v
tomto svete. Inými slovami, dokonca aj keď ste nespravili nič zlé, keď ste jedným z jej
členov, ste súčasťou, ktorá ju spevňuje, časticou zla a teda cieľom na odstránenie. Navyše, zlý
duch má vplyv na všetky dimenzie v Troch ríšach a najmä na ľudský svet. Mnoho ľudí sa
stalo jeho súčasťou bez toho, aby do toho boli nútení a dobrovoľne sú ním používaní a
pomáhajú mu. Ak je to tak, nie je to, čo očakáva členov ČKS, strašné?
Dlhý čas tá zlá Strana so svojím zlým duchom úmyselne ťahali do svojich radov ľudí, ktorí
sú úspešní, schopní a výrazné osobnosti, aby sa posilnila, ukázala, že je výborná a vyzerala,
akoby skutočne bola vytváraná hviezdnymi jednotlivcami. Pravdou je, že dokonca aj zlo vie,
že tí ľudia nie sú často úprimní, a preto ich obetuje zakaždým, keď sa objaví politický pohyb
v ČKS. Keď je však čas vyrovnať si účty s tou zlou Stranou a keď sa skutočne uskutoční
náprava Zákona ľudského sveta, nič z toho nebude braté do úvahy; keď ste jej členom, všetko
bude okamžite odstránené v tom procese. Pretože učeníci Dafa zachraňujú vnímajúce bytosti,
informovali ľudí o pravde – hoci sú kruto prenasledovaní – plne využívajúc každú príležitosť
a riskujúc svoju vlastnú bezpečnosť. Povedali ľuďom vo svete o týchto veciach a zachraňujú
ich. Niektorí ľudia však nebudú počúvať a tým, že odmietajú počúvať, nuž, vyjadrili svoj
postoj. Niektorí ľudia čítali Komentáre, ale stále nechcú vystúpiť, v tom prípade ich
nevystúpenie rovnako vyjadrilo ich postoj.
Učeníci Dafa robili to, čo robili zo súcitu a zo želania zachrániť ľudí, snažiac sa čo najviac
a robiac všetko čo môžu na záchranu ľudí. Takže od prvého dňa až doteraz sme stále
zachraňovali vnímajúce bytosti a nikdy sme nespravili nič špecifické, aby sme dosiahli nejakú
svetskú politickú vec. Nestaráme sa o politickú moc. Cieľ praktizujúceho je ísť za ľudský svet
a dosiahnuť Dovŕšenie svojej bytosti. Keď je pripútaný k získavaniu svetských vecí alebo k
sebe-záujmu, nemôže dosiahnuť Dovŕšenie. Keď sa kultivujúci kultivuje v tomto svete, má sa
zbaviť všetkým možných ľudských pripútaností a iba potom sa môže stať nebeskou bytosťou.
Inak sa každá pripútanosť alebo každý prvok v ľudskom svete, ktorý má váhu vo vašej mysli
stane zámkom, ktorý vás pripevní dole a bráni vám v odchode. Preto sa kultivujete zároveň s
tým ako potvrdzujete Dafa a zachraňujete vnímajúce bytosti. V tomto máte všetci veľmi
jasno. Inými slovami, vôbec nevyhľadávame ľudské veci.
Bežní ľudia – ľudia, ktorí nezískali Zákon, ľudia, ktorí nevedia, čo sú učeníci Dafa a ľudia
mimo kultivácie – nie sú schopní porozumieť Dafa a učeníkom Dafa. V mysliach dnešných
ľudí je na prvom mieste sebe-záujem. Je mnoho demokratických aktivistov a ľudí z rôznych
nevládnych politických skupín, ktorí tiež odporujú zlej ČKS. Ale zdá sa mi, že je pre nich
ťažké niečo uskutočniť. A niektoré ich správanie je skutočne biedne a problematické. Ak by
im skutočne zverili politickú moc tam, fungovalo by to? Sú tak silno pripútaní k sebe-záujmu.
Teraz, dokonca predtým ako čosi spravili, keď ide o ich sebe-záujem, začnú medzi sebou
bojovať predtým, ako prikročia k robeniu niečoho iného. Ako by im mohli bohovia zveriť
zodpovednosť za národ? (Potlesk) Takže, ľudské bytosti... dosiahli túto fázu a nehovorím len
o určitých jednotlivcoch... stav celej spoločnosti a morálka spoločnosti, oboje ide rýchlo
nadol. Idú rýchlo nadol bez toho, aby si to ľudia uvedomovali a ľudia sa stali úzkoprsými bez
toho, aby si to uvedomili. Ich pripútanosť k sebe-záujmu prekonala ich politické ambície, ich
politické túžby a ich túžbu po boji za svoje ciele. Čo hovorím je, že morálne hodnoty sú
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dôležité aj pre bežných ľudí. Ak niekomu chýbajú morálne hodnoty, bohovia sa naňho
skutočne pozerajú zhora. Každý človek, každá bytosť, iba keď má aj ambície aj morálku,
môže niečo dosiahnuť, to je isté. Keď Zákon napraví ľudský svet, alebo predtým, keď zlá
ČKS padne, kto bude vládnuť v Číne? My učeníci Dafa jej nebudeme vládnuť, pretože my
sme kultivujúci, ľudia, ktorých telá sú vo svetskom svete, ale ich mysle sú nad ním. A navyše
ani nemáme záujem o politickú moc. (Potlesk) Kto sa teda na to hodí? Bohovia pohľadajú
tých, ktorí majú veľké ambície, ktorí majú schopnosti a majú vysoké morálne hodnoty. S tým
môžete počítať! Čo sa týka tých svetských ľudí, ktorí sú dnes schopní potvrdiť Dafa a
odtrhnúť sa od zlej ČKS – a nehovorím o učeníkoch Dafa – ste výnimoční a ja dúfam, že ak
skutočne chcete v spoločnosti niečo dosiahnuť, začnete klásť dôraz na zušľachťovanie svojho
správania. Iba potom budete schopní mať takú veľkú zodpovednosť.
To, o čom som práve hovoril, sú okrajové veci. S kultivujúcimi v skutočnosti nie je
potrebné hovoriť o tých veciach, ale ja som to spravil, pretože viem, že v obecenstve sú dnes
nejakí noví študenti ako aj ľudia, ktorí ešte nie sú učeníkmi Dafa. Nech je ako chce, chcem
pre ľudí dobro. Keďže som sa ja, Li Chung-č’ reinkarnoval v tomto živote v Číne, mám
hlboké pochopenie tohto národa a chcem tiež pre neho to, čo je dobré. (Potlesk) Pretože čas je
obmedzený a vy stále musíte predniesť články, nebudem viac hovoriť. (Potlesk, žiadajúci
Majstra, aby zostal dlhšie) Ak poviem príliš veľa, bude to zasahovať do súčasnej situácie, keď
potvrdzujete Zákon, pretože študenti sa budú pýtať veľa otázok, ktoré sa netýkajú súčasnej
situácie potvrdzovania Zákona. Ak by som dnes povedal veľa, oslabilo by to veci, ktoré
musíte v súčasnosti robiť. Takže by sme mali hľadieť na súčasné okolnosti a nedrobiť veci,
ktoré teraz musia byť spravené. V podstate sú veci teraz takéto. Ak sú nové veci, ktoré musia
byť spravené, učeníci Dafa to budú prirodzene vedieť.
Rád by som využil túto príležitosť, aby som vám povedal toto: kým zachraňujete
vnímajúce bytosti, nezabudnite sa sami kultivovať. (Potlesk) Musíte robiť všetky tri veci.
Mali by ste si neustále udržiavať spravodlivé myšlienky a keď stojíte zoči-voči zlu alebo
určitým situáciám, mali by ste veľa vysielať myšlienky; musíte objasňovať pravdu a
zachraňovať vnímajúce bytosti, ale ešte viac by ste sa mali dobre kultivovať. Ak sa dobre
nekultivujete, nebudete mať mocnú cnosť, to, čo poviete nebude v súlade so Zákonom a
potom nemôžete vôbec zachraňovať vnímajúce bytosti. Keď to, čo poviete nemá mocnú cnosť
a silu, nebude to mať účinok a zlo to zneužije. Navyše, ak sa dobre nekultivujete a chýbajú
vám spravodlivé myšlienky, keď robíte určité veci, budete mať tendenciu skĺznuť do
ľudského spôsobu uvažovania a potom nebudete schopní mať účinok záchrany vnímajúcich
bytostí. V skutočnosti mnoho bežných ľudí pomáha učeníkom Dafa robiť veci, ale sú to bežní
ľudia robiaci veci učeníkov Dafa. Vy, na druhej strane, ste učeníkmi Dafa. To, čo robíte, sú
veci, ktoré by ste mali robiť a ustanovujete si mocnú cnosť a postupujete po božskej ceste
smerom k Dovŕšeniu. Takže to nebude fungovať ak sa nebudete kultivovať. Viac k tomu
nepoviem. Nevezmem viac vášho času. Veľa študujte Zákon, veľa čítajte knihu.
Bez ohľadu na to, aké ťažké môžu byť veci pre učeníkov Dafa a aká namáhavá môže byť
vaša cesta, vaša budúcnosť je svetlá. Viac a viac vidíte, aká svetlá je vaša budúcnosť a je vám
jasnejšie, akou cestou chcete ísť. Majster pre vás pripravil najlepšie zo všetkého, ale musíte sa
tam dostať! (Srdečný potlesk)
Keď sa učeníci Dafa dostali tam kde sú dnes, získali si obdiv bytostí na všetkých
úrovniach, vysokých aj nízkych a zlé bytosti sú vyľakané, vydesené. Momentálne zlé bytosti
v podstate iracionálnym spôsobom nasledujú faktory pôvodne usporiadané starými silami; sú
využívané a robia veci, ktoré zasahujú do nápravy Zákona. Niektoré zlé bytosti vstanú a utečú
v momente, keď sú v blízkosti učeníkov Dafa. Niektoré sa chvejú od strachu a sú váhavé, keď
teraz robia zlé veci. Takže učeníci Dafa by sa nemali obávať a mali by všetko zvládnuť
čestným a dôstojným spôsobom. To zlé bytosti sú vyľakané. Na začiatku prenasledovania sa
učeníci Dafa zdali izolovanými a bolo to preto, že v tom čase bolo toľko veľa zlých faktorov.
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Ale v skutočnosti neboli izolovaní ani vtedy a boli tam bohovia a Majstrove telá Zákona, bol
tam kung a bola tam tá vaša stránka, ktorá bola plne skultivovaná. Veci sú dnes ešte lepšie.
Mnoho zlých faktorov je preč, zlých duchov zlej strany je menej a pole, ktoré Dafa sformoval
vo svete, sa stalo obrovským a jeho hustota je teraz veľmi veľká. Hlavnou vecou, ktorú robí to
pole, je pomáhanie učeníkom Dafa pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí a pri obmedzovaní
zlých bytostí, najmä tých významnejších. Takže v podstate necháva svetské záležitosti
bežných ľudí na pokoji. Ak by toto pole malo vytvoriť rozsiahly účinok, účinok by bol dosť
významný a ďaleko by presiahol to zlé pole skazenej ČKS. Medzičasom sa pole tej zlej
Strany hnanej zlým duchom rozpúšťa a dramaticky sa zmenšuje. Takže zlé bytosti sú
vydesené.
V skutočnosti pole Dafa nielen pomáha učeníkom Dafa s tým, čo robia, povzbudzuje aj
ľudí vo svete, buduje odvahu čínskych ľudí vo vnútri aj mimo Číny a pomáha im oslobodiť sa
spod ovládania tých zlých faktorov a má pozitívny účinok na všetkých frontoch. Takže dúfam,
že sa na ceste pred vami budete činiť ešte lepšie, budete čestní a dôstojní, budete mať silnejšie
spravodlivé myšlienky a budete sa činiť ešte lepšie. Bez ohľadu na to, s akou situáciu sa
stretnete, alebo v akých okolnostiach sa ocitnete, musíte byť ako učeníci Dafa a nemôžete
konať impulzívne. Musíte mať dostatok spravodlivých myšlienok. (Potlesk)
Forma a stav kultivácie, ktorú dnes praktizujú učeníci Dafa sa líši od kultivačných foriem
minulosti. Ste tí, ktorí opravdivo zachraňujú vnímajúce bytosti v širokej miere a ste tí, čo
majú skutočne takú obrovskú misiu. Preto sa stav, ktorý prejavujete, úplne líši od kultivácie v
minulosti. Presne kvôli týmto dôvodom je ešte dôležitejšie, aby ste nezanedbávali svoju
vlastnú kultiváciu a nepoužívali tie veci na robenie výhovoriek pre svoje nedostatky. Takže
dúfam, že sa na ceste pred vami budete činiť dobre. V poriadku, tu skončím, to je všetko, čo
dnes poviem. (Dlhý a nadšený potlesk)
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Vyučovanie Zákona na Fa konferencii v Kanade, 2005
(Li Chung-č’, 22. máj 2005 v Toronte)
(Nadšený potlesk) Dobré ráno! (Potlesk) (Obecenstvo: „Dobré ráno, Majster!“)
Spomínam si, že pred 20. júlom 1999 sa tu v Toronte konala naša Fa konferencia.
(Nadšený potlesk) V tom čase, keď sa mal začať útlak a prenasledovanie zlou Čínskou
Komunistickou Stranou (ČKS), som vám niečo povedal: Povedal som, že iba tým, že
zostanete nepohnutí, dokážete zvládnuť všetky situácie. (Nadšený potlesk) Samozrejme,
niektorí študenti pochopili, čo som povedal, pričom iní si mysleli, že to znamená nerobiť nič,
nerobiť žiadne činy. (Učiteľ sa smeje) (Všetci sa smejú) Byť „nepohnutý“ znamená, že pevné
spravodlivé myšlienky a spravodlivá viera zostáva nepohnutá. Nie je to ignorovanie
zodpovednosti učeníka Dafa za záchranu vnímajúcich bytostí alebo dokonca ani nenastúpenie
na cestu kultivácie a zlepšovania sa pomocou skúšok. Ako by to mohlo fungovať? Takže nech
sa ľudia činili akokoľvek, je to napokon kultivácia, takže každý človek mal iné pochopenie a
každý vstúpil do Dafa s ľudskými pripútanosťami v rôznom rozsahu; v kultivačnom procese
sú tu ľudské myšlienky, ktoré je ťažké odstrániť a toto je príčinou rôznych pochopení a
porozumení Zákona. Takže uprostred tejto skúšky sa plne ukázali pochopenia Dafa rôznymi
študentami a množstvo ich pripútaností a videli ste, ako rôzne ľudia konali počas
prenasledovania. Toto prenasledovanie nám bolo vnútené a nemá byť uznané, ale pomocou
prenasledovania bolo naozaj vidieť nedostatky v kultivácii, ako aj veľkolepú stránku učeníkov
Dafa. To, že ste nasledovali Majstra do tohto bodu a dostali ste sa cez prenasledovanie, je
skutočne veľkolepé! (Nadšený potlesk)
Povedal som, že ak by nebolo tohto prenasledovania, kultivácia učeníkov Dafa by mala inú
formu. Samozrejme, minulosť je minulosťou a teraz je to v podstate len akademická diskusia.
Ale keď sú veci také, aké sú, za týchto okolností je skutočne veľkolepé, keď opravdiví učeníci
Dafa dokážu byť skutočne pevní a zlepšovať sa v Zákone, zachraňovať vnímajúce bytosti,
pričom negujú prenasledovanie a dostali sa až tam, kde sú dnes. Videli ste, aké skazené, kruté
a podvodné bolo prenasledovanie a navyše má niečo, čím sa líši od prenasledovaní učeníkov
osvietených bytostí v minulosti: počas histórie sa prenasledovania diali otvorene, pričom dnes
má zlá ČKS vo svojich rukách všetky skazené praktiky a špinavé taktiky z prenasledovaní
ľudí v priebehu histórie, takže v tomto prenasledovaní a zlom utláčaní boli potajomky
vykonávané mnohé neopísateľné taktiky. Takže keď máme pomáhať ľuďom, aby sa o tomto
dozvedeli, pomáhať vyburcovať spoločnosť, nechať ľudí vo svete pobúrene reagovať na toto
prenasledovanie alebo ich viesť k tomu, aby vyjadrili svoju podporu učeníkom Dafa – zdá sa,
že je to veľmi ťažké uskutočniť. Dôvodom je, že zlo skrývalo pravdu a ich taktiky
prenasledovania boli veľmi skazené. Nikdy predtým sa niečo podobné nestalo. Je to výsledok
toho, že skazená komunistická strana si nazhromaždila počas viac ako storočia najhoršie
praktiky a zakrývajú svoje zločiny v prenasledovaní mimoriadne tajnostkárskym spôsobom.
Inými slovami, táto skúška, ktorá bola vnútená učeníkom Dafa, nemá v histórii obdobu.
Vtedy predtým, keď prenasledovanie začalo, zlí ľudia robili veci verejne a márne sa pokúšali
potlačiť učeníkov Dafa pomocou hrozivej, zdrvujúcej atmosféry, v ktorej sa zdalo, akoby sa
rúcal svet. Ale zlé sily, prehnití démoni a zlá Strana nemohli uspieť. Neskôr si uvedomili, že
ich prístup pritiahne časom medzinárodnú pozornosť a rozhnevá čínskych ľudí, a že široká
verejnosť bude podporovať učeníkov Dafa a snahu o prekazenie prenasledovania. Takže
postupne utajili prenasledovanie. Potom, po prvé, na povrchu sa zdalo, že zlá ČKS znova
zvíťazila a po druhé, namaľovala falošný obraz, kde sa veci na povrchu zdajú pokojné a
harmonické. Medzičasom za scénou potajomky pokračovala v prenasledovaní učeníkov Dafa
hrozným spôsobom. V neskorších fázach sa to dostalo do bodu, keď to už dokonca ani štátom
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riadené rádiá, televízne stanice a noviny ČKS nespomínajú. Ale nikdy neupustila od svojich
prostriedkov krutého prenasledovania. Toto sú prostriedky prenasledovania gangsterského
režimu, aké nikto nikdy predtým nevidel. Videli ste, že za týchto okolností mediálne výstupy
každej krajiny po celom svete, z väčšej časti, nehovorili o prenasledovaní učeníkov Dafa, boli
ticho, zatiaľ čo sa diali zločiny a hriechy.
Samozrejme, je tu ďalší faktor, a to ten, že Čína sa teraz stala ekonomickým trhom pre celý
svet a mnohým krajinám sa páči, ako vyzerajú tamojšie investičné podmienky. Nie je to tak,
že ČKS má mimoriadne zdroje alebo že ČKS sa na lepšie obrátila a zlepšila situáciu v Číne,
alebo že zlá komunistická strana má nejaký výborný prístup, ktorým priťahuje investorov z
celého sveta. V skutočnosti je to celkom jednoduché: ČKS spravila čínskych ľudí
chudobnými a bojazlivými, takže chcú usporiť viac peňazí; zároveň, pracovná morálka
čínskych ľudí ich viedla k usilovnej a dlhodobej práci v ich zamestnaniach. Toto pritiahlo
investorov. V mnohých kultúrach, hneď ako ľudia zarobia nejaké peniaze, prestanú pracovať a
nebudú pracovať, kým ich neminú. Ale čínski ľudia, tým, že ich ČKS spravila chudobnými a
bojazlivými, majú takú vlastnosť, že chcú neustále šetriť peniaze, takže kým môžu šetriť
peniaze, budú pracovať. Toto pritiahlo mnoho investorov, ktorí potrebujú stabilnú pracovnú
silu, najmä pracovnú silu technického personálu. Takže skazená ČKS využila toto uvažovanie,
ktoré majú Číňania a používala čínskych ľudí a zdroje investorov a obrovské množstvá
finančných, materiálnych a ľudských zdrojov, aby utláčala ľudí a prenasledovala Falun Gong.
Preto mnoho krajín, kvôli ekonomickým záujmom, nevyjadrilo svoj postoj k prenasledovaniu.
Pomocou prenasledovania sme videli, že nič, čo sa obhajuje v ľudskej spoločnosti, nie je
spoľahlivé. Na svete je mnoho ľudí, ktorí hovoria o ľudských právach a je mnoho krajín,
ktoré neúprimne hovoria o slobode presvedčenia, že to vyzerá až tak, akoby každý na svete
bral tieto veci za najzákladnejšie potreby, za najrozhodujúcejšie práva človeka. Ale keď ČKS
prenasleduje čínskych ľudí a šliape po ich ľudských právach a slobode presvedčenia
mimoriadne zlým a drsným spôsobom, mnoho vlád a médií vo svete zostávalo potichu. Inými
slovami, keď ide o materiálny zisk, všetky tie reči o slobode presvedčenia a ľudských právach
zrazu pre nich nič neznamenajú. Čo sa týka svedomia ľudí, nuž, vidíme, že za týchto
okolností sa takzvané svedomia ľudí podobne stávajú ničím. Ukazuje sa, že takéto veci sú
propagované len ako prostriedok na ochranu praktických, životne dôležitých záujmov
určitých ľudí. Dafa, na druhej strane, je opravdivou Pravdou vesmíru, ktorú by ste mali
pochopiť pomocou kultivácie. Je navždy nepremenlivý a nemenný. Jeho spravodlivé učenie
musí byť udržiavané vo všetkých situáciách a za všetkých okolností; je tým, čo musia ľudia
nasledovať bez ohľadu na situáciu. Za všetkých okolností, pokiaľ sú spravodlivé myšlienky
kultivujúceho silné, môže z neho získať zlepšenie, vedenie a pomoc, čím posilní svoje
spravodlivé myšlienky a pomôže mu to odvrátiť zasahovanie od akýchkoľvek ľudských taktík
alebo zlých pokušení, ktoré mu môžu prísť do cesty. Toto je Zákon vesmíru a spravodlivá
viera človeka v bohov a je to prejav Pravdy ako praktizujúci postupujú vo zvyšovaní [svojich
úrovní]. Nič, čo bežní ľudia propagujú s cieľom ochrany bežných ľudských záujmov sa s ním
nemôže porovnávať. Inými slovami, všetko toto prekračuje bežných ľudí a preto sa učeníci
Dafa dokážu dostať cez toto prenasledovanie.
Spolu s týmito dvoma dôvodmi v skutočnosti existuje ďalší faktor na najzákladnejšej
úrovni, ktorý je za tým, že mnoho vlád a takmer všetky hlavné médiá po celom svete
nezaujali stanovisko. Je to ten, že faktory starých síl v starom vesmíre blokovali všetkých ľudí
vo svete, ktorí nezískali Zákon, nenechali ich zapojiť sa do tejto záležitosti. Ich cieľom je
skúšať učeníkov Dafa v určitých oblastiach. Ak by sa do toho zapojili ľudia vo svete, potom
by tie „skúšky“ učeníkov Dafa neboli také kruté, ani by nedosiahli cieľ určenia, pomocou
neľútostného, krutého „trápenia“, ktoré pre nich zostrojili, či učeníci Dafa dosahujú štandard.
Toto je prvotným dôvodom, prečo to spravili.
Avšak bez ohľadu na to učeníci Dafa a ja sme počas prenasledovania plne odolávali
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prenasledovaniu. Takže kým úplne odolávame prenasledovaniu, nasledovať požiadavky vášho
Majstra, moje požiadavky, a udržiavať jedinečný kultivačný stav, ktorý máte a dobre sa činiť
vo všetkom, za čo ste zodpovedný ako učeník Dafa – to je to, čo znamená byť usilovný.
Povedal som vám predtým, že keď príde na kultiváciu, každý kultivujúci v minulosti by mal
podobne ako vy tvrdé kultivačné situácie, situácie vyčerpávajúcich, dlhodobých skúšok.
Najmä keď sa človek kultivuje a veci, ktoré mu prospievajú praktickým spôsobom, má
priamo okolo seba, je to skutočne ťažké. Mnoho príležitostí niečo získať je priamo tu,
pokúšajú kultivujúcich a keď popustíte čo i len trošku ostražitosť, vaše uvažovanie, vaše
pochopenie a dokonca vaše ľudské myšlienky vás povedú k tomu, že budete unášaný prúdom.
Takže táto forma kultivácie je veľmi ťažká. Ale pretože je ťažká, keď sa na to pozeráme z
iného uhla, ukazuje to, že učeníci Dafa dnes sú schopní kultivovať sa na vysoké úrovne. Ak
by prostredie nebolo také ťažké, potom by priame skúšky ľudského povrchu kultivujúceho a
hlavného tela bytosti toho človeka neboli také intenzívne.
Viete, či to boli náboženstvá alebo rôzne formy kultivácie v minulosti, neboli počas
kultivácie zodpovedné za najvonkajší povrch, opravdivú podobu, toho človeka. Inými
slovami, nezáležalo im na tom, či hlavná duša (zhu yuanshen) človeka mohla uspieť v
kultivácii. Preto sa väčšina z nich kultivovala dlhé časové obdobie v stave pokoja (ding).
Rôzne stavy, ktoré sa prejavujú, keď sa pripútanosti odstraňujú v stave pokoja môžu pôsobiť
len na pomocnú dušu (fu yuanshen) kultivujúceho. Ale táto forma praxe, v ktorej sa učeníci
Dafa kultivujú v ľudskej spoločnosti, vedie k tomu, aby sa najpriamejším spôsobom prejavili
zostávajúce ľudské pripútanosti kultivujúceho a mnohé pokušenia sebezáujmu človeka na
povrchu. Toto vedie k dôrazu na kultiváciu praktizujúceho, ktorý je na povrchu, čím sa
kľúčovými stávajú zmeny v povrchovej ľudskej stránke. Toto sa potom stane najnáročnejším
bodom, na ktorý sa v kultivácii kladie dôraz. Navyše, predpokladom je, že hlavné telo človeka
je cieľom pre spásu a tým, čo sa má zlepšiť, takže opravdivá kultivácia človeka sa stane tým,
čo je najprednejšie a kultivačná cesta je taká, že sa priamo skúša povrch človeka. Skúšky
pomocnej duše a iných bytostí prítomných v ľudskom tele nie sú také priame, pretože do istej
miery prenikajú cez ilúziu, pričom človek na povrchu je priamo skúšaný všetkými vecami,
ktoré mu môžu prospievať praktickým spôsobom. Toto je jedinečné na kultivácii učeníkov
Dafa. Toto som mal na mysli, keď som povedal, že „Ľudské bytosti sa môžu teraz opravdivo
kultivovať na bohov.“ Povedal som, že: „Čo sa týka formy, je to teraz skutočne samotný
človek, kto sa kultivuje,“ pretože ľudské telo sa stalo primárnym telom v kultivačnom
procese.
Vtedy predtým, keď tento Dafa bol prvýkrát vyučovaný, mnoho bohov nerozumelo a preto
povedali: „Príliš si ceníš ľudí.“ Mysleli tým, že „namiesto toho, aby si sa zameral na nás,
zameriavaš sa na ľudí.“ Kto už len v histórii bral vážne ľudí? Ľudské bytosti majú toľko
pripútaností, ich správanie je také biedne a ich logika je taká popletená. „Prečo by si chcel
spasiť ľudí?“, mysleli si. Samozrejme, je v tom mnoho dôvodov, o ktorých nevedeli. V
minulosti som vám vyučoval, že bohovia na nízkych úrovniach nepoznali opravdivý stav vecí
na povrchovej úrovni ľudstva. Počas priebehu toľkých rokov sa v ľudskej histórii toľko toho
prihodilo a ľudské bytosti na povrchu vo svojich rôznych reinkarnáciách znášali obrovské
množstvá. Náprava Zákona zachraňuje všetky životy, takže akoby tie životy nemali byť
zachránené? Keď Dafa napravuje Zákon vo vesmíre, veci sú vykonávané spôsobom odlišným
od ľubovoľnej kultivačnej formy v minulosti, kde kultivačná forma bola zodpovedná len za
jeden druh bytostí alebo iba za bytosti v určitom rozsahu. Náprava Zákona je na spásu
všetkých bytostí, ktoré môžu byť spasené, čo zahŕňa všetky formy života, ktoré sú vytvorené
bohmi a sú prítomné v ľudskom hlavnom tele. Navyše, mnoho ľudí prešlo cez obrovské
ťažkosti počas priebehu dlhých, vleklých rokov, takže akoby nemali byť spasení? Nie sú ľudia
najdôležitejšími bytosťami v Troch ríšach? Nemusia byť spasené všetky bytosti v Troch
ríšach? Potom táto kultivačná forma ako aj základ, ktorý položila ľudská rasa a utrpenie, cez
ktoré prešla v priebehu dlhých rokov histórie – nie sú to presne tieto veci, ktoré umožnili
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ľudským bytostiam získať najväčšiu mocnú cnosť všetkých čias? Nemali by sa tieto bytosti
pokladať za najmimoriadnejšie a byť považované za prvé na spásu? Keďže sa toto ľudské
miesto stalo základným bodom nápravy Zákona, nie je náležité, že hlavná priorita bude
oslobodiť túto skupinu bytostí, ľudské bytosti?
Samozrejme, nie je to také jednoduché. Všetko dnešné bolo predpovedané v minulosti.
Vtedy predtým, keď boli vytvorené Tri ríše, začali sa robiť usporiadania a potom sa postupne
zostavovali v ľudskej forme na najvonkajšom ľudskom povrchu bytosti a podmienky, ktoré
budú neskôr potrebné pre obdobie nápravy Zákona a toto potom dovolilo tým bytostiam, aby
získali obrovskú mocnú cnosť v procese prechádzania cez také dlhé roky. Inými slovami, to
čo je na povrchu ľudskej bytosti nie je jednoducho len človek. Chybné správanie sa a múdrosť
ľudských bytostí sú výsledkom obmedzení, spôsobených sférou, v ktorej sa ľudské bytosti
nachádzajú, prostredím Troch ríš a štandardom, ktorý bol použitý pri stvorení človeka. Toto
nemožno vnímať iba zo samotného prejavu vecí, pretože čím vyššia je úroveň faktoru, tým
ťažšie ho je odhaliť na povrchovej úrovni ľudského tela. Keď sú tieto veci neodhalené,
opravdivá situácia človeka bola vždy zahalená pred bytosťami na veľkom počte úrovní. Nie je
to tak, že každý boh pozná vzťah medzi Troma ríšami a vesmírom. Ako viete, počas priebehu
histórie sa odovzdávalo v ľudskej spoločnosti mnoho kultúr a mnoho proroctiev, ale bohovia,
dokonca tí najbližší k Trom ríšam, nevedia o mnohých týchto veciach. Nie je to zvláštne?
Prečo je to teda tak? Prečo nevedia? Keď ľudské bytosti môžu pochopiť určité spravodlivé
učenia, ktoré sa nájdu v niektorých filozofiách z minulosti, ako aj veľmi presné proroctvá,
ktoré tu boli zachované počas ľudskej histórie, ako by mohli bohovia nevedieť?
V skutočnosti je mnoho mystérií v ľudskom svete a v Troch ríšach a mnoho mystérií je
bohom neznámych. Rozdiely medzi časom ľudstva a časom mnohých, premnohých bohov sú
veľké a početné. Povedzme, že ľudská bytosť je častica, potom božská bytosť, ktorá je vo
veľkosti väčšej častice – ak hovoríme v zmysle jej objemu – čo môže rozlíšiť, uvedomiť si a
poznať s ohľadom na dlhú, vleklú históriu ľudského sveta, je dosť obmedzené. Keď príde na
časticu, ktorej objem je menší než častice ľudskej rasy, alebo boha, ktorý je menší ako
molekulová častica, jeho čas beží veľmi rýchlo. Preto mnoho bytostí nevie nič o základnej
histórii Troch ríš, o dôvode existencie Troch ríš a ani o opravdivom zmysle existencie života.
Boh opravdivo nezomiera, ale opätovne sa rodí vo svojej ríši. Použijem len slová „opätovné
narodenie“ na to, aby som to popísal. On tiež začne od začiatku kvôli zákonu vytváraniastagnácie-degenerácie-deštrukcie, ktorý existoval vo vesmíre, podobne ako ľudské bytosti
prechádzajú cez narodenie, starnutie, chorobu a smrť, a potom sa opätovne rodia. V čase
vytvorenia vesmíru bol princíp cyklického obnovovania určený v pravdách Zákona, takže
tento jav podobne existoval v ríšach bohov. Akurát pre bohov sa čas v ich ríšach zdá
nekonečný. Bohovia sú si tiež vedomí svojho vlastného procesu znovuzrodenia, nie ako
ľudské bytosti, ktorým sa zdá myšlienka na smrť hrozná a ktorí si nie sú istí, či existuje
posmrtný život. Tieto veci sú časťou ilúzie a nie sú vecami, ktoré je dovolené ľudským
bytostiam poznať. Ale bohovia, vo svojich božských stavoch, ich poznajú. Akurát že keď sa
opätovne narodia, ich pamäť z minulosti je zmazaná – keď sa znova narodia, všetka pamäť z
minulosti je preč. Takí sú. Ale pre nich je všetko také dlhé, akoby sa život nikdy nekončil. V
procese opätovného zrodenia dospejú k tomu, že už nevedia o veciach z minulosti. Takže
počas dlhých rokov nie všetci bohovia vo vesmíre poznajú históriu, ktorá sa rozvinula v Troch
ríšach. A dokonca ohľadom dnešnej nápravy Zákona, nie všetci bohovia vedia, o čo ide, ani
všetci z nich nerozumejú či nevidia každý krok nápravy Zákona. Bytosti v početných ríšach
vidia nápravu Zákona iba keď je takmer pred nimi, nevidia ju, kým nepríde. Preto sa bytosti
vo vesmíre v tejto náprave Zákona správali rôznym spôsobom. Niektoré majú pozitívne
porozumenie, niektoré negatívne a niektoré pasívne. Také sú. Všetky rôzne spôsoby, akými
sme videli konať ľudské bytosti v dnešných ľudských spoločnostiach, môžem vám povedať,
že sa dosť podobajú na to, ako to je vo vyšších ríšach.
Pred 20. júlom 1999, vtedy keď sa Dafa verejne rozširoval, v akom stave boli bytosti a
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bohovia v rozličných ríšach? Hovorili: „Ach, Dafa je taký výborný. Aká škoda, že taký dobrý
Zákon sa vyučuje ľuďom a robí sa to, keď sú na tom ľudia najhoršie.“ Niektorí z nich si
mysleli: „Možno iba šírením v takomto čase sa môže ukázať veľkoleposť Dafa.“ Boli tiež
bytosti, ktoré si mysleli: „Li Chung-č’ je milosrdný, vtlačme naňho teda všetky zlé veci a on
si už s tými hriechmi a karmou poradí.“ Využili príležitosť na robenie zlých vecí. Karma,
ktorá na mňa tlačila, bola taká obrovská ako nebo a mnohí bohovia, ktorí to videli,
premýšľali: „Bude to aj tak schopný zniesť?“ Hoci medzi sebou mali rôzne myšlienky a
pochopenia, úlohy, ktoré hrali boli v tom čase zväčša pozitívne. Ale akonáhle 20. júla 1999
začalo prenasledovanie, ich uvažovanie sa zmenilo. Veľký počet bytostí v rôznych ríšach
rezignovalo a prijalo pasívny postoj a jednoducho pozorovali veci; nespravili nič, keď videli,
ako prehnití démoni robia zlo a vykonávajú prenasledovanie, akoby sa pozerali, či sa mi
podarí dostať sa cez to. Mysleli si: „Ak sa cez to dostaneš, potom je to skutočne mimoriadne a
ja ťa budem podporovať.“ Ale kvôli prekážkam, ktoré vznikli potom ako sa ukázali staré sily
a staré bytosti a pri pohľade na to, ako bol svet naplnený zlou, zachvacujúcou silou, každá
bytosť mala sebecké myšlienky. Väčšina si myslela: „Bude naozaj ťažké, aby toto uspelo. Ak
sa to nepodarí, ovplyvní ma to.“ Takže nevyjadrili svoj postoj. Takmer všetky bytosti v
množstve dimenzií boli takéto. To, čo chce spasiť Zákon vesmíru, sú presne bytosti v
množstve dimenzií. Požiadavky na bytosti však nemôžu byť príliš vysoké. Ak by všetci boli
takí spravodliví, vesmír by nepotreboval nápravu Zákona. Presne preto, že bytosti sa stali
takýmito, neboli už dobré a správali sa tak, ako sa správali. Takto sa bohovia správali voči
tejto náprave Zákona a učeníkom Dafa.
Samozrejme, celková náprava Zákona sa neustále ženie napred, situácia vo svete a v celých
Troch ríšach sa neustále mení. Činy, ktoré ste videli u ľudí dnes, majú mnoho podobnosti s
tým, aké sú veci na nebesiach. Inak povedané, ak životy mnohých ľudí vo svete zodpovedajú
životom vesmírnych tiel a majú určité pozadie, rozmýšľajte o tom: nemá to, ako sa tu
správajú, priamy vzťah s tým, aké sú veci vo vyšších ríšach v tomto čase? Samozrejme,
ľuďom na najvonkajšom povrchu nie sú veci jasné. Momentálne mnoho ľudí chce vykročiť
napred, pretože mnoho bytostí rôznych ríš a kráľov môže vidieť, že úspech v náprave Zákona
je nezastaviteľný a istý. Takže jeden po druhom vyjadrujú svoj postoj a ukazujú ho vo svojich
činoch. Konečné faktory starých síl videli príchod tejto fázy už dávno. Je mnoho ešte vyšších,
konečných bytostí vo vesmíre a dokonca aj keď nemajú vzťah k faktorom starých síl, aj tak sú
starými bytosťami, ktoré sa držia názorov, ktoré si sformovali po svojom pokazení sa. Keď sa
pozerajú na učeníkov Dafa, držia sa nedostatkov minulého vesmíru a jeho pokrivených
charakteristík a pokúšajú sa chrániť všetky tie veci. Myslia si, že takéto prenasledovanie môže
pomôcť učeníkom Dafa kultivovať sa. Ich názory majú blokujúci účinok a vytvorili
rozdelenie medzi povrchovým svetom a inými ríšami, brániac ľuďom v porozumení Zákona.
Myslia si, že len ak to niekto dokáže za týchto okolností, je to prijateľné a že bytosti v nižších
ríšach a ľudia vo svete môžu byť zachovaní, iba ak vyjadria svoj postoj za týchto okolností.
Rozhodnutie za týchto okolností prezradí veľkoleposť bytosti, avšak je potrebné, aby tu bol
stav, v ktorom nemôžu porozumieť náprave Zákona? A čo je najdôležitejšie, budúci vesmír
nechce, aby sa veci diali týmto spôsobom. Náprava Zákona neuznáva tieto negatívne,
nepriateľské faktory. Navyše, kritickým je postoj bytosti voči náprave Zákona v tomto čase, a
toto platí pre tie „konečné, najvyššie“ bytosti, ktoré sa pokúšajú ovplyvniť nápravu Zákona.
Náprava Zákona ovplyvňuje budúcnosť všetkých životov, nielen učeníkov Dafa, ľudí vo
svete a bytosti z rôznych ríš. Pri ohromnosti nápravy Zákona, kto by mohol byť vynechaný?
V rovnakom čase, kvôli mimoriadnej dôležitosti postoja bytosti voči náprave Zákona, nikto
nemá právo zapečatiť vnímajúce bytosti a nechať ich nevedome páchať hriechy proti náprave
Zákona a Dafa. Zamiešanie sa týchto faktorov starých síl sa v prvom rade vôbec nemalo stať.
Je to opravdivé len keď sú vnímajúce bytosti schopné pozrieť sa na túto záležitosť a zaujať
postoj bez toho, aby boli nejakým spôsobom ovládané a bez prítomnosti zasahovania od
nejakých faktorov. Ak to tak nie je, nie je potom to, čo naplánovali prejavom toho, že
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usporiadali, aby určité bytosti robili dobré veci a určité bytosti robili zlé veci, na základe
svojich želaní? Je to opravdivé správanie tých bytostí? Nie je! Ale ako situácia stojí dnes,
vesmírne staré, konečné faktory stále zasahujú do toho, čo sa chce dosiahnuť a čo musí byť
ustanovené pre budúcnosť.
Dnes činy životov v tomto svete, ktorých sme svedkami sú také, že napriek vplyvu starých
síl, bytosti a bohovia v rôznych ríšach postupne schvaľujú a podporujú Dafa. Toto schválenie
však nie je opravdivým, bezpodmienečným prijatím Dafa, nápravy Zákona a učeníkov Dafa,
ale je namiesto toho výsledkom obrovského spádu udalostí úspechu nápravy Zákona, ktorý
preniká celým vesmírnym telom, nedávajúc im žiadnu inú možnosť. Samozrejme, je medzi
nimi významná časť, ktorá tomu opravdivo rozumie, pretože teraz môžu vidieť tento trend
nápravy Zákona a že všetko pre budúcnosť bude určite dosiahnuté. Samozrejme, ľudia vo
svete si tohto všetkého nie sú vedomí. Môžu vidieť len to, že Falun Gong sa nenaľakal
prenasledovania od vlády ČKS vedenej gangstrami a ukázali pochopenie na tejto ľudskej
úrovni: „Ach, ten Falun Gong, to je niečo! Po všetkom tomto nebol Falun Gong nastrašený,
aby sa podvolil skazenej, zlej ČKS. Namiesto toho stále viac prekvital a mal úspech, pričom
ČKS sa sama zničila počas prenasledovania Falun Gongu. Falun Gong je neuveriteľný!“ Čo
sa týka čínskych ľudí, vlastnosti vyplývajúce z ich spravodlivých myšlienok prejavované
učeníkmi Dafa naznačujú, že je nádej, že morálne hodnoty čínskej civilizácie budú obnovené.
Tí chamtiví, skorumpovaní úradníci a napáchané zločiny sa vymykajú z rúk tej spoločnosti,
ktorú vedie ČKS. Ďalšou vecou je, že aby sme dovolili čínskym ľuďom porozumieť a získať
Zákon, mysle čínskych ľudí boli uvoľnené, keď sa náprava Zákona vtedy začala, čo viedlo k
tomu, že sa stali veľmi bystrými. Avšak počas tohto prenasledovania nepoužili túto bystrosť
na pochopenie Zákona, ale namiesto toho ju použili na to, aby páchali zločiny. Takže počas
uplynulých niekoľkých rokov prenasledovania učeníkov Dafa napádali Zhen, Shan, Ren a
šírili zlé veci, a toto spôsobilo, že spôsoby, ktorými vnímajúce bytosti páchajú hriechy sa stali
mimoriadne skryté a zložité. Banda lotrov ČKS nemá spôsob, ako si poradiť so súčasnou
krízou v Číne. Nemajú jednoducho spôsob, ako obrátiť zločiny, ktorých sa dopustili a zložité
problémy v spoločnosti, ktoré spôsobili a ktorým teraz čelia.
Všetko toto som teraz povedal, pretože tu dnes znova sedím a vyučujem vám Zákon.
(Nadšený potlesk) Päť alebo šesť rokov prešlo a ja tu znova dnes vyučujem Zákon a vy možno
máte odlišný pocit a môže to byť ešte viac tak pre tých študentov, ktorí tu boli naposledy. V
podstate sme sa dostali cez zlé, kruté prenasledovanie a môžem to povedať preto, že počas
tejto nápravy Zákona sú zlé faktory ČKS drasticky a rýchlo ničené vo veľkých počtoch.
Presne ako som povedal, sú skazené, zákerné a zlé. Pokiaľ budú existovať, budú pokračovať v
robení zlých vecí. Takže v Číne, hoci obmedzenia tamojších ľudí, ako aj mnohých iných ľudí
vo svete, od faktorov skazenej komunistickej strany sú odstraňované, spomaľované a
zmenšované a už v skutočnosti nie sú také efektívne, prenasledovanie voči učeníkom Dafa sa
stále udržiava. Bude to pokračovať, kým nebudú úplne odstránené a v tom bode
prenasledovanie skončí. Tie zlé faktory skazenej ČKS budú definitívne odstránené bohmi v
náprave Zákona! (Nadšený potlesk)
Skazená ČKS samotná môže vidieť, že sa hojdá na hrane a že všetko je stratené. Mnoho
ľudí si chce nechať cestu von a mnoho sa pokúša zakryť zločiny, ktorých sa dopustili počas
prenasledovania. Samozrejme, ešte viac ľudí chce vystúpiť z tých organizácií zlej strany.
Všetko toto vrhá tých tvrdohlavých ľudí v tej skazenej strane do zúfalstva a naháňa im strach.
Najmä vystúpenia za Strany ich nútia k tomu, aby sa triasli od strachu. Všetko je pre nich
stratené a už môžu vidieť, že to pre nich skončilo. Bez ohľadu na to, aký postoj bežní ľudia
majú k tomu, čo sa teraz deje alebo ako sa obávajú toho, čo sa stane čínskej spoločnosti a
civilizácii, obávajú sa zbytočne. Od pradávnych čias bohovia nikdy nepopustili uzdu
žiadnemu národu ani jednotlivcovi. Keď bohovia chcú, aby spoločnosť upadla do chaosu,
upadne do chaosu; keď bohovia chcú, aby sa človek rozzúril, rozzúri sa; a keď bohovia chcú,
aby spoločnosť bola stabilná, bude stabilná. Bez ohľadu na to, aký veľký bol ten skazený
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komunistický tábor, keď ho chceli bohovia rozpustiť, rozpustil sa v priebehu niekoľkých dní.
(Potlesk) Všetko to závisí na tom, či bohovia niečo potrebujú alebo nie. Nie je to tak?
Všetko tu v ľudskej spoločnosti bolo ustanovené kvôli náprave Zákona a všetko z toho tu
dnes existuje kvôli potvrdzovaniu Zákona mojimi učeníkmi Dafa. Pamätajte: „Vy ste hviezdy
dnešného sveta, ste životmi, ktoré vnímajúce bytosti pozorujú najupretejšie a ste bytosťami,
ktoré určujú budúcnosť každého človeka v ľudskom svete! (Potlesk) Takže zachraňovanie
všetkých bytostí a dobré kultivovanie samého seba majú pre vás, učeníkov Dafa, najvyššiu
dôležitosť. Nerobí sa to len kvôli Dovŕšeniu vašej vlastnej bytosti – je to tiež naplnenie nádejí,
ktoré do vás vložili vnímajúce bytosti, mnohé bytosti! Dobre, tu skončím. (Dlhý, nadšený
potlesk)
Momentálne by ste sa mali zamerať len na veci, ktoré robíte, takže vás nechcem vyrušovať
v tom, čo v súčasnosti robíte tým, že by som hovoril o mnohých iných veciach. Veci, ktoré
teraz robíte sú kritické, takže už viac nepoviem. Ďakujem vám všetkým. (Nadšený potlesk)
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