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Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o
Velikonocích, 2004
(Li Hongzhi, 11. dubna 2004)
Zdravím vás! (Publikum: Vítejte Mistře! Potlesk)
Máme tu velkou událost. (Potlesk) Na tuto konferenci Zákona přišli mnozí lidé, zdá se, že
okolo čtyř tisíc. (Mistr se směje) Když se dívám na současnou situaci, řekl bych, že co se týče
celkového stavu nápravy Zákona, učedníci Dafa se ve Třech říších činili mimořádně dobře
a hráli rozhodující úlohu. Mistr vám za to všem děkuje. (Srdečný potlesk)
Během těchto několika let jsme byli pod těžkým pronásledováním. Náprava Zákona je
svojí povahou vážná věc, která ovlivňuje všechny živé věci. Kosmické tělo je nekonečně
obrovské a počet bytostí je nezměrný – tak velký, že jsou nespočetné. Dokonce i na drobné
částici jsou neměřitelné, nespočetné bytosti. Potom, kolik bytostí má obrovské kosmické tělo?
Náprava Zákona má dopad na něco tak obrovského, ale staré síly spolu s bytostmi nízké
úrovně, které využívají zasahují do nápravy Zákona, jsou připoutané k tomu, co chtějí
a používají všechny možné prostředky, aby se pokusily řídit nápravu Zákona. Ten hřích je
obrovský. Ve skutečnosti je mi jasné, že staré síly a ty poslední staré bytosti chtějí v podstatě
použít tuto nápravu Zákona, aby odstranily a vyřadily ty bytosti, které nechtějí ponechat,
a proto nechávají některé bytosti zasahovat do nápravy Zákona. Dokonce i drobné narušení
anebo kousek neúcty k Dafa starými silami anebo bytostí, která není schopna vidět Dafa
správným způsobem – a nikdo z nich není mimo to – bude znamenat, že nemůže zůstat.
V konečném důsledku chtějí ty staré faktory vysokých úrovní odstranit obrovský počet
bytostí, které nechtějí, a proto nechaly obrovskému počtu bytostí volnou ruku a vedly je
k tomu, aby dělaly věci, které zasahují do nápravy Zákona. Na nejzákladnější úrovni vědí, že
bytost na žádné úrovni nemůže poškodit nápravu Zákona. Zatímco já řídím základní věci, ty
poslední bytosti ve svých říších dozírají na bezpečnost této záležitosti kvůli ochraně sebe
a počet bytostí, které chtějí vyřadit je vyloženě obrovský.
Už velmi brzy jsem si během nápravy Zákona něco uvědomil: ať chci odklidit jakoukoliv
skupinu bytostí na jakékoliv úrovni, není třeba k tomu příliš mluvit nebo dělat – jedna
myšlenka všechno rozloží a je to mimořádně rychlé. Avšak je mimořádně těžké v nápravě
Zákona zachovat určité bytosti, velmi, velmi těžké; bytosti, které zasahovaly do nápravy
Zákona nejsou nyní způsobilé, aby zůstaly, protože zasahovaly do nápravy Zákona. Takže
v nápravě Zákona, jen co se bytost zúčastní a má účinek zasahování, které já neuznávám, je
ve strašném nebezpečí. To říkám od základu. Během tohoto procesu, ve všech říších a na
všech úrovních konají bytosti, které ovlivňují nápravu Zákona, svými specifickými způsoby
a jsou odlišné svými úrovněmi a říšemi; tím, že jsou v říších, ve kterých jsou, mají odlišné
porozumění nápravy Zákona. Proto se chaos, který vyplývá z různých pochopení nápravy
Zákona na obrovském počtu úrovní a obrovským počtem bytostí plně odrazil v činech
velkého množství zdegenerovaných bytostí v poslední etapě zákona starého Zákona
vytváření-trvání-degenerace-zničení. Co tedy znamená „nezměrný počet bytostí“?
Přemýšlejte o tomto: Dokonce i v každé etnické skupině nebo státu na této drobné Zemi, ať se
cokoliv stane, mnoho lidí bude pro a mnoho lidí bude proti tomu a lidé k tomu budou mít
všelijaké postoje. Potom, co se týče vesmíru – tak gigantického kosmického těla – a nápravy
Zákona – tak důležité věci – a za situace, kdy si bytosti neuvědomují, v jakém nebezpečí je
obrovská nebeská klenba a jaké hrozbě čelí všechny bytosti, a když náprava Zákona zahrnuje
životně důležité zájmy všech bytostí, dokážete si představit, jak různě budou bytosti reagovat
a jak je to všechno komplikované. Mnozí žáci si mysleli: „Co se týká potvrzování Zákona,
kdybych mohl vidět, co se děje v jiných dimenzích, mohl bych se činit lépe.“ Ale pravdou je,
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že v několika případech, když mají lidé své třetí oko otevřené a mohou vidět ty věci, jsou
náchylnější k zasahování. U několika lidí jejich připoutanosti způsobily, že to, co viděli,
zasahovalo do jejich kultivace a potvrzování Zákona. Proto si myslím, že během tohoto
období je nejlepší zabezpečit si mnoho studia Zákona. Jestliže každý učedník Dafa dokáže
všechno zhodnotit na základě Zákona, budete postupovat spravedlivějším způsobem, a potom
se naši žáci nesetkají s problémy, bez ohledu na to, zda mohou vidět [jiné dimenze] anebo ne.
Protože když je tu Zákon, můžete jednoduše postupovat podle požadavků Zákona. Bez ohledu
na to, v jakých stavech jsou jiné bytosti, žádné z jejich rozličných, stále se měnících a
složitých projevů nemohou zasahovat do učedníka Dafa.
Takže sledujíc současnou situaci, celý mohutný proud nápravy Zákona se dostává blíže
a blíže k nejsvrchnějšímu povrchu a blíže a blíže k tomu, co je nejvyšší, konečné, největší
a nejcentrálnější. Řekl jsem, že mnohá proroctví nejsou přesná v jejich popisu poslední fáze;
byly dost přesné během dosavadní cesty, ale směrem ke konci už nesedí. Důvodem je, že
i když je náš kosmický systém neporovnatelně obrovský, koncept velkého množství
kosmických těl spolu s nespočitatelným počtem bytostí, o kterém jsem mluvil, všechno to je
v rámci tohoto systému. A toto pronásledování, které sestavily síly vytvořené starými
bytostmi, aby „zkoušely“ učedníky Dafa, spolu se specifickými důvody, kvůli kterým vznikly
staré síly, samotná náprava Zákona, bytosti, které je nutno spasit a tak dále, všechno to je
v rámci této oblasti. Avšak tento náš obrovský vesmír, ať je jakkoliv velký, není jedinou věcí,
která ve vesmíru existuje; jsou i faktory mimo tohoto vesmíru a všechny tyto faktory souvisí
se základní záležitostí toho, zda tento vesmír může existovat anebo ne. Tyto faktory jsou ještě
mikroskopičtější a všechny změny byly způsobeny tím, že se náprava Zákona dotkla těchto
faktorů.
Jinými slovy, je to otázka toho, zda tento vesmír může nezávisle existovat, potom co
skončím s nápravou Zákona. Abych uvedl analogii, jestliže držíte ve vzduchu míč, jen co ho
pustíte, spadne, a jen co pustíte balón, odletí pryč. Tyto analogie nejsou úplně přesné, je to jen
kvůli tomu, abyste si vytvořili nějakou představu; ve skutečnosti to tak úplně není. Na
faktorech mimo vesmíru bylo také nutno pracovat, avšak ať je to jakkoliv, vykonání těch věcí
během nápravy Zákona už není problémem. Ty faktory nejsou v rámci gigantického
kosmického těla tohoto našeho kosmického systému. Všechno, co se mělo udělat během
nápravy Zákona, jakož i uspořádání starých sil a toto zahrnuje to, jak budou všechny bytosti
jednat, je v tomto rozsahu. Mimo tohoto rozsahu už tyto problémy neexistují. Avšak jejich
existence způsobila separaci v mikrokosmu a tato separace udržuje poslední, nejpovrchnější
lidský svět oddělený. Právě nyní je už náprava Zákona v procesu řešení těchto problémů. Poté
co budou tyto problémy vyřešeny, všechno bude v podstatě rozřešeno. V poslední přednášce
Zákona jsem řekl, že tento vesmír již byl ve skutečnosti dovršen a to je to co jsem tím myslel.
Přestože už uplynuly více než čtyři roky, pronásledování neskončilo, a to proto, že je ještě
nutné rozřešit poslední příčiny. Avšak celková situace podstoupila obrovské změny. Jak jste
viděli, zlých činitelů už je velmi, velmi málo a temných přisluhovačů, které jsem vás požádal
odstraňovat, těch zlých bohů, kteří si našli svoji cestu do Tří říší, i ti byli odklizeni až do
stupně, že jich zůstalo jen několik. Spolu s nimi, jsou mimo Tří říší v procesu odstraňování
některé bytosti vysokých úrovní, které hrály negativní úlohu. Takže věci se nyní mají tak, že
kvůli tomu, že síly, které ovlivňují nápravu Zákona se zmenšily a všechny rušivé faktory ve
Třech říších byly značně zredukovány, lidé v tomto světě se stále více probouzí. A nejsou to
jen lidé v tomto světě – všechny bytosti ve Třech říších se probouzí a samy nad věcmi
uvažují. Stále jsou ještě nějací lidé, kteří to mají v hlavě trochu zamlžené kvůli zlé
propagandě, avšak jestliže se dobře činíte při vysvětlování věcí, když objasňujete pravdu, lidé
to okamžitě pochopí, protože je zlo už neovládá.
Při procesu objasňování pravdy učedníci Dafa skutečně hráli důležitou úlohu a odvedli
výbornou práci. Vaše podmínky jsou dost drsné; dokonce i druzí lidé vědí, že Falun Gong
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nemá peníze. Někteří učedníci Dafa mají stísněné podmínky. Avšak i v takovéto situaci musíte
brát do úvahy obraz, který vytváříte ve společnosti a mezi světskými lidmi, protože učedník
Dafa musí být dobrým člověkem ať je kdekoliv, je to tak? Takže v běžné společnosti, v práci,
v rodině, nebo při jakýchkoliv vzájemných kontaktech byste měli lidem zanechat pozitivní
obraz učedníků Dafa. Vaše zdroje jsou omezené, a proto je to tak namáhavé a těžké. Ale i tak
musíme dosáhnout, aby naše cesta nápravy Zákona byla přímá a spravedlivá a nemůžeme
odbočit. Jestliže má být přímá, potom, jak víte, je pouze jedna přímá cesta a i jen jeden krok
stranou znamená jít chybně. My nemůžeme odbočit a to znamená, že naše cesta není ani příliš
široká ani není lehké po ní kráčet, jak se zdá. Nemůžete dělat, co se vám zlíbí, ani nemůžete
dělat cokoliv chcete – jestliže by to tak bylo, Zákon by nebyl spravedlivý. Musíte udělat svoji
cestu potvrzování Zákona přímou a spravedlivou. Každý jeden krok, každá jedna věc, včetně
slov a činů učedníků Dafa a vašeho chování v každém ohledu ve společnosti musí být
spravedlivé. Co se tohoto týče, učedníci Dafa jako celek to v podstatě dokázali a obraz
učedníků Dafa, který ukazují světu, je dobrý. Nyní v tom členové společnosti mají dost jasno
a vědí, že učedníci Dafa jsou všechno dobří lidé a nejen dobří lidé, ale nejlepší lidé.
Skutečnost, že si to lidé mohou uvědomit je výsledkem obrovských obětí a namáhavého úsilí
našich učedníků Dafa při potvrzování Zákona; pouze díky tomuto to lidé ve světě rozpoznali.
Je tak obrovské množství bytostí, v tomto světě je více než 7 miliard lidí a v porovnání s
celým světem jsou učedníci Dafa pouze kapkou v oceánu. Takže kolik obětí jste museli
přinést, abyste to dokázali? Kolik úsilí jste museli vynaložit? Pozoruhodné, jednoduše
pozoruhodné! (Potlesk)
Protože se lidé ve světě probudili, je nyní toto pronásledování, které vytvořilo zlo, stále
těžší a těžší udržovat. Zlé bytosti na tomto světě ztrácejí prostředí, které potřebují, aby mohly
konat zlo a i v Číně ztrácejí prostředí, které potřebují. Viděli jste to a slyšeli jste o tom a při
práci na objasnění pravdy jste to velmi dobře poznali. Nyní má v Číně mnoho lidí mimořádný
odpor proti pronásledování. Samozřejmě, jsou někteří lidé, kteří ještě nevědí pravdu a ty
bytosti v této situaci čekají na naše učedníky Dafa, aby jim nadále přinášeli Dobré Zprávy
a pravdu o situaci. Avšak stále budou lidé, kteří jsou nevyhovující. Jestliže by všichni byli
vyhovující, potom by nebyla náprava Zákona. Jestliže by všechny bytosti ve vesmíru byly
vyhovující, potom by tu skutečně nebylo žádné potvrzování Zákona. Je to přesně proto, že
nejsou vyhovující, že skutečně projevují stav a chování bytostí minulého vesmíru během
poslední etapy tvoření-trvání-degenerace-zániku.
Protože náprava Zákona ještě neskončila, třebaže se lidé probouzí k pronásledování
učedníků Dafa, morálka lidí ve světě stále rychle upadá, a to je mimořádně děsivé. Čím více
se čas konce natahuje, když jde o spasení bytostí budoucnosti… Pro mne to není těžké
a přestože byste spadli až do pekla, stále to mohu udělat, ale zda se to stále ještě vyplatí udělat
a zda to ještě bude dovoleno udělat, to bude otázkou. Zatímco učedníci Dafa objasňují pravdu,
když umožní lidem ve světě uvidět pravdu, bude to mít současně do určité míry účinek
zastavení morálního úpadku lidstva.
Samozřejmě, učedníci Dafa a já neuznáváme nic, co má co do činění se starými silami.
Dafa ukoval učedníky Dafa a učedníci Dafa budou určitě ochraňovat Zákon, když se kultivují.
Avšak schopnost učedníků Dafa potvrdit Zákon není na vydržení tohoto pronásledování
a ještě méně je na objasňování pravdy mezi lidmi ve světě. Požádal jsem učedníky Dafa
o objasňování pravdy pouze proto, že se pronásledování uskutečnilo a způsobilo tuto situaci.
Abych to vyjádřil jasněji, učedníci Dafa neexistují kvůli objasňování pravdy; děláme to proto,
že staré síly způsobily toto pronásledování a nám nezůstala jiná možnost. Využíváme toto
pronásledování, zatímco mu vzdorujeme, a objasňováním pravdy ustanovujeme ještě větší
mocnou ctnost pro učedníky Dafa. Co do toho učedníci Dafa dali, určitě nevyjde vniveč.
Jak víte, existuje zákon, který je částí starého i nového vesmírného Zákona: Bez ohledu na
to, kolik těžkostí bytost vydrží anebo jaké požehnání dostane v jakékoliv dimenzi vesmíru
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anebo v jakémkoliv prostředí, bude tam vyrovnání – buď odměna za dobro, nebo trest za zlo,
a to je absolutně jisté. A tak, když učedníci Dafa udělali tak mnoho pro bytosti, žádné z jejich
obrovských obětí, zatímco byli bezdůvodně pronásledováni, nebyly protrpěny zbytečně, to je
jisté. Takže to, co očekává učedníky Dafa v budoucnosti, je určitě to nejúžasnější. (Potlesk)
Ať je kolik chce bytostí, které provádějí zlo, utrpení a pronásledování, které uvalily na
učedníky Dafa – bez ohledu na to, jaký byl motiv anebo prostředky – přinese těm bytostem
nejtěžší a nejhroznější důsledky, a to kvůli pronásledování, které dělaly. Takové vyrovnání je
odplatou, kterou dostanou za spáchání největšího hříchu – zasahování do nápravy Zákona –
to, co je pro ně připraveno jsou nejhroznější věci. Učedníci Dafa, na druhé straně, přestože
vydrželi všechny druhy zasahování a pronásledování, to, co tím učedníci Dafa získali, je
nejvýznamnější, nejúžasnější a nejvyšší mocná ctnost, která bude trvat na věky věků.
(Potlesk)
Cesta nápravy Zákona nebude dlouho pokračovat, nebude to stále takto. Takže ti učedníci
Dafa, kteří se během tohoto časového období přes to dostali, dokázali se činit velmi dobře
a dokázali kráčet svojí vlastní cestou i přes všechny druhy zasahování, ti všichni si ustanovili
svoji vlastní mocnou ctnost. Každý opravdový učedník Dafa udělal to, co měl udělat
a ustanovil si všechno, co je nejlepší pro bytost v budoucnosti. Když jsme dosáhli tak mnoho,
mohu si být jistý a nemusím se už více znepokojovat, zda se přes to dokážete dostat. (Potlesk)
Praxe ukázala, že jste přes to prošli. V budoucnosti, když se ohlédnete zpět, uvidíte, že tato
cesta byla skvělá a slibná, velkolepá a že nic takové ještě nebylo – dokonce od počátku času.
Můžete mluvit o tom, jak předtím tolik a tolik vesmírných bohů sestoupilo do tohoto světa,
aby spasili lidi a ustanovili si takovou a takovou mocnou ctnost, ale já vám říkám, moji
opravdoví učedníci Dafa: Vaše budoucí mocná ctnost překoná mocnou ctnost jakéhokoliv
boha, který přišel do tohoto světa předtím v jakémkoliv historickém bodě, (potlesk) protože
vy jste dnes částí nápravy Zákona. Musíte si toho vážit – musíte si vážit cesty, kterou jste
prošli. Pouze jestli si budete vážit kroků, které jste udělali, můžete se dobře činit na cestě před
vámi. Z té cesty už mnoho nezůstává. Čiňte se ještě lépe na vaší cestě a dělejte věci ještě
spravedlivěji.
Během tohoto pronásledování se každý učedník Dafa stal jasněji uvažujícím
a racionálnějším. Tehdy, když jsem na začátku šířil Zákon a díval jsem se na lidi v publiku,
nad něčím jsem přemýšlel. V té době měli lidé v hlavě málo spravedlivých myšlenek a bylo
dokonce výjimečné, když měli své pravé, vlastní myšlenky. Lidské bytosti jsou ovlivněny
všemi druhy myšlenek ve společnosti a se svými koncepty získanými po narození si vytvoří
fixní představy o různých věcech v lidském světě. Ba co víc, některé vnější faktory ovládají
lidi a zasahují do nich. Před takovýmito bytostmi jsem tehdy stál. Když v té době mnozí žáci
řekli „Dafa je dobrý“, nebyli upřímní a někteří lidé měli pochybnosti o obrovských změnách,
přes které procházela jejich těla. Když jsem se díval na ty bytosti, myslel jsem si: „Dokáží to?
Budou schopni dostat se z toho stavu, ve kterém jsou?“ a potom byly faktory na jejich
kultivační cestě, které přinesly zasahování do jejich kultivace a do mé nápravy Zákona. Jak
těžké to bylo! Tehdy jsem na to myslel celou dobu. Avšak nyní se už o tyto věci neobávám. Ti
učedníci Dafa, kteří se dostali přes pronásledování, říkám vám, mají stále víc a víc chladnou
hlavu a jsou si víc a víc vědomi toho, co dělají, jejich spravedlivé myšlenky se stávají ještě
silnějšími a jejich vědomí je postupně jasnější. Nejenže jsem se přestal znepokojovat těmito
věcmi, ale jsem dokonce šťastný, když vidím stav, ve kterém jste. (Nadšený potlesk) Ty
bytosti se skutečně staly vědomými a jejich životy jsou nyní v rukou jejich vlastních
spravedlivých myšlenek. Navíc, jsou to bytosti, které se kultivují v nápravě Zákona a kterým
je jasné, jakou cestou chtějí jít a je jim jasný cíl a smysl jejich existence. Jak výjimečné. Takže
když se dívám na současnou situaci, nyní se už ničím neznepokojuji a vím, že čím dále
půjdeme, tím se budete činit lépe. Při potvrzování Zákona jste to byli vy, co přišli s mnohými
myšlenkami a sami jste vyřešili mnoho problémů. Při potvrzování Zákona přemýšlíte o tom,
jak se dobře činit při potvrzování Zákona, této nejvelkolepější úloze, a učedníci Dafa ve světě
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přemýšlejí o svých společných úlohách. Všichni vzájemně spolupracujete, diskutujete a
analyzujete věci s ostatními, abyste přišli s nejlepšími metodami. Ať je to jakkoliv, toto je
jedinečná cesta kultivování se učedníků Dafa a je to něco, co historie nikdy předtím neměla.
(Potlesk)
Dnes jsou Velikonoce, den božího zmrtvýchvstání! (Nadšený potlesk) To je všechno, co
dnes řeknu. V tento nádherný, slavný den, ať božské stránky učedníků Dafa stejně tak
povstanou! (Dlouhý nadšený potlesk)
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Vyučování Zákona na setkání se studenty z Asie a tichomoří
(Li Hongzhi, 12. dubna 2004 v New Yorku)
Otázka: Někteří koordinátoři nejsou schopni poslouchat jiné názory. Stali se takovými,
jako ti byrokrati, které najdeme mezi běžnými lidmi.
Učitel: Koordinátoři musí být ochotni a schopni poslouchat jiné názory. Ale jestliže
uvažujete o koordinátorech, jsou také kultivujícími a nejsou dokonalí. Někteří studenti se diví:
„Proč nevybereme toho, kdo je nejmoudřejší a kdo se kultivoval nejlépe v naší oblasti, aby
byl koordinátorem?“ (Obecenstvo se směje) Tak to nefunguje. A proč nevyjdu ven a nedělám
věci přímo já sám? Chci vám nechat příležitost k Dovršení a ukování mocné ctnosti. Kdybych
měl dělat všechno já nebo vám říci, jak řešit každou specifickou věc a vy byste jen
následovali moje pokyny, koordinace by byla jistě dobrá, protože byste si mysleli: „To nám
řekl Mistr. Není tam o čem diskutovat. Následujme jednoduše Mistra.“ Ale měli byste potom
nějakou mocnou ctnost? Co byste si ukovali? Byli byste kráčeli po své vlastní cestě navzdory
složitým problémům nebo těžkostem? Jen když si najdete cesty jak dělat věci dobře, přitom
jak potvrzujete Zákon a setkáváte se se složitými problémy a když váš úspěch pochází z
vašich vlastních snah – pouze to je mimořádné.
Koordinátoři mezi učedníky Dafa jsou ve skutečnosti jen koordinátory, kontaktními
osobami a lidmi, kteří odevzdávají informace. Nepovažujte je za Mistra a nemějte takové
vysoké očekávání, že se na ně spoléháte při kultivaci a očekáváte, že vše zvládnou správně.
Není to tak. Jestliže by koordinátor byl skutečně jako Mistr nebo byl schopný uvažovat o
věcech ze všech pohledů a nikdy se nesplést, potom by se mnoho lidí v té oblasti nemohlo
úspěšně kultivovat, protože on by všechno tak dobře promyslel, že by pro vás na uvažování
nic nezůstalo. Jestliže by udělal všechno správně, neměli byste příležitost ukázat své velké
kvality. Rozumíte tomu principu, ne?
Ve skutečnosti jsem už dávno řekl oblastním koordinátorům, aby řídili věci volně a že
kromě skupinového programu, který potřebuje koordinaci, by neměli omezovat cestu, po
které kráčí každý učedník Dafa jako jednotlivec, který potvrzuje Zákon. Takže kromě toho,
když je to případ něčeho špatného pro Dafa a koordinátor to musí zastavit, každý učedník
Dafa musí plně hrát svoji úlohu a aktivně dělat to, co by měl dělat učedník Dafa. Cokoliv vás
při potvrzování Zákona napadne, co vidíte, s čím přijdete do styku a co můžete rozeznat,
jednoduše to udělejte, a pouze potom kráčíte po své vlastní cestě a ukováváte si svoji vlastní
mocnou ctnost. Nefunguje to tak? (Potlesk)
Všiml jsem si, že někteří studenti jsou stále zaměřeni na koordinátory a myslí si: „Proč jen
to tento koordinátor nezvládne?“ (Mistr se směje) Jestliže by koordinátor byl skutečně dobrý a
mohl na všechno myslet dopředu, potom si myslím, že jiní studenti v té oblasti by skutečně
neměli způsob, jak projevit své schopnosti a zručnosti. Jestliže se určitá oblast činí dobře,
potom je to jistě něco jako toto: koordinátoři jen řeknou, že něco je nutno udělat a učedníci
Dafa se ze své vlastní iniciativy navzájem koordinují a překonávají společně problémy, plně
používajíc moudrost učedníka Dafa, aby to udělali dobře a ještě dokonaleji. Dokonce i když si
koordinátoři věci příliš dobře nepromyslí nebo dokonce přehlédli některé věci, učedníci Dafa
to zdokonalí během toho, jak to dělají – a to je vaše mocná ctnost. Nebuďte rozhořčení, když
jsou věci těžké a nemyslete si, že musíte ukazovat lidem to, co děláte. Mistr může vidět
všechno, co děláte, stejně jako všichni bohové. Když jste se činili dobře, je to vaše vlastní,
věčná mocná ctnost.
Ve vaší kultivaci se nemůžete stále dívat na jiné. Musíte se dívat na sebe a kultivovat sami
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sebe. Jestliže je tam problém, prozkoumejte se a pokuste se najít problém na své straně. Když
jste si všimli nějakého nedostatku, popřemýšlejte jak můžete dělat každou věc dobře, udržujte
si po celou dobu správné myšlení a projevujte spravedlivé myšlenky a spravedlivé činy
učedníka Dafa, který se setkal s problémy – pouze to je mimořádné. Jako učedník Dafa, toto
je vaše potvrzování Zákona se spravedlivými myšlenkami a pouze potom jste skutečně hoden
být učedníkem Dafa.
Otázka: Některé země v Asijsko-Tichomořské oblasti mají úzké spojení se zlem. Při práci
na zachraňování vnímajících bytostí je nutno ještě překonat velké rozdíly.
Učitel: Dělejte kolik jen můžete a dělejte věci, které můžete dělat se svými schopnostmi a
tam, kde jsou podmínky zralé. Může se to odložit na místech, kde je zlo divoké – je to v
pořádku a není to chyba našich studentů. Samozřejmě, kde nejsou učedníci Dafa, tam budou
problémy při zachraňování bytostí v budoucnosti; protože jste učedníci Dafa, budete na to
myslet také. Dělejte věci podle situace, dělejte kolik můžete a když přijde na věci, které
nemůžete udělat, uvidíme, co můžeme udělat později.
Otázka: Když nemáme žádné [předpojaté] názory nebo předem stanovené plány, účinek
potvrzování Zákona je výborný a když je opak pravdou, účinek je slabý.
Učitel: Ano, při mnoha věcech, které děláte, když nemáte lidské názory, potom se do toho
nezamíchají vaše vlastní připoutanosti. Jestliže kromě toho, že jste zodpovědní k Zákonu,
nemáte žádné lidské připoutanosti, žádné z vašich vlastních věcí a žádné z vašich osobních
faktorů se do toho nezamíchají, potom jistě uděláte tu věc dobře. Když se však přimíchají
vaše vlastní faktory, potom tu věc nemůžete udělat dobře.
Je tu něco, čemu musíte věnovat pozornost: potvrzujete Zákon, nepotvrzujete sebe.
Zodpovědností učedníka Dafa je potvrzovat Zákon. Potvrzování Zákona je kultivace a to, co
odstraňujete procesem kultivace není nic jiného, než připoutanost k sobě; nemůžete namísto
toho vyvolávat problém sebe-potvrzování, i kdybyste to dělali neúmyslně. Když potvrzujete
Zákon a kultivujete se, je to proces odstraňování svého ega, a pouze když to děláte, tak se
skutečně sebe-potvrzujete. Je to proto, že nakonec musíte opustit všechny lidské věci, a jen
potom co jste opustili všechny lidské připoutanosti, můžete vystoupit z davu běžných lidí.
Jste kultivující, takže musíte mít mocnou ctnost. Odkud pochází vaše mocná ctnost?
Nepochází z toho, že v tomto složitém prostředí můžete jako učedník Dafa opustit své já a být
nesobecký a úplně zodpovědný k Zákonu? Není to samotné mocnou ctností? Navíc jste to
udělali ve složitém prostředí. Čím víc vyzdvihujete sebe nebo vmícháváte své faktory, tím
méně mocné ctnosti máte, a proto je méně pravděpodobné, že s věcmi uspějete a budete je
dělat dobře. Věci Dafa by měly být nejsvatějšími, a proto čím méně máte svých vlastních
názorů a svých vlastních faktorů, tím lépe je můžete vykonat a tím pravděpodobněji budete
úspěšní.
Otázka: Můžeme na velkých plakátech zobrazujících pravdu o Dafa ukazovat fotky Mistra
s cvičeními?
Učitel: Nemyslím si, že je to problém, jestliže to slouží na objasňování pravdy – neudělali
jste to už? (Obecenstvo se směje)
Otázka: (Učitel: Nebudu číst nahlas všechna ta zdvořilostní slova před otázkami, ano?)
Televizní médium, vytvořené učedníky Dafa potřebuje pracovní síly, materiální zdroje a
peníze, aby mohlo dlouhodobě fungovat. Ostatní praktikující, kteří pracují pro TV stanici se
mě často ptají, protože jsem Taiwanský učedník: „Na Taiwanu je 300 až 500 tisíc lidí
kultivujících Dafa, takže když televizní stanice potřebuje pomoc, nemělo by být příliš těžké
najít lidi.“ Mistře, mohl by se Taiwan víc zaměřit na televizní médium na objasňování
pravdy?
Učitel: Ti, co umí s technikou nebo mají speciální zručnosti, ať jsou z Taiwanu nebo
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odkudkoliv, jsou většinou vítaní, to je jisté.
Otázka: Když postup překladu uvázne, je to kvůli zasahování?
Učitel: Specifické věci, které dělají učedníci Dafa mají většinou vztah k jejich vlastní
kultivaci a současně k jejich okolnostem. Specifické věci jako je tato byste měli společně
prodiskutovat a zjistit, jak je udělat lépe a kráčet po vlastních cestách. Žádná z cizojazyčných
knih Dafa nebyla přeložená mnou (Mistr se směje, obecenstvo se směje) a každý učedník
Dafa, který se toho zúčastňuje nese různé zodpovědnosti. Překladatelská práce není nikým
přidělována. Celá se dělá lidmi, kteří aktivně diskutují [aby dospěli k nejlepšímu překladu] a
vzájemně se koordinují. Pokuste se to tedy udělat lépe. Ve všem co děláte potvrzujete Zákon a
kultivujete se a jsou to všechno věci, které byste měli dělat.
Otázka: Měla by si škola Minghui při zápise vybírat studenty? (Obecenstvo se směje)
Mistře, dejte nám prosím ohledně tohoto nějakou radu.
Učitel: Myslím si, že nyní vedete školu, takže byste si při zápisu neměli vybírat studenty.
Ve skutečnosti, víte, Dafa je jen kultivace – Dafa nemá nic kromě kultivace. Přestože dnes je
cesta kultivace učedníků Dafa odlišná – někteří studenti se spojili a založili média, nebo
udělali toto či tamto, aby objasnili pravdu, zachránili víc lidí ve světě, aby ukončili
pronásledování a tak dále – nic z toho není částí Dafa samotného. To jsou případy studentů,
kteří kráčejí po svých vlastních cestách potvrzujících Zákon a jsou to věci, které vytvořili
studenti sami. Takže to také ukovává vaši mocnou ctnost a je to pozoruhodné.
Protože to není částí Dafa, potom to musí být částí běžné společnosti, a tak by to mělo být
v souladu s běžnou společností. Ty co zachraňujete, jsou životy v běžné společnosti, takže tím
víc se musíte přiblížit běžné společnosti a dosáhnout, aby se vaše média stala něčím, co
všeobecná veřejnost ráda sleduje a poslouchá. Pouze tímto způsobem můžete dosáhnout
lepšího účinku.
Stejně to platí pro školy Minghui. Dafa samotný nemá školy, ale učedníci Dafa zachraňují
vnímající bytosti a objasňují pravdu a zanechávají nejlepší věci pro lidi budoucnosti, bytosti
budoucnosti a vychovávají nové, mladé učedníky Dafa. Takže když přijde na toto, všechno co
děláte, jsou dobré věci. Potom proto, že děláte dobré věci pro vnímající bytosti, nemůžete
rozlišovat mezi tím, kdo může vstoupit a kdo nemůže. Nebylo by lépe přijmout více lidí z
běžné společnosti? Jinak řečeno, jestliže se chcete přiblížit k pozitivnímu cyklu – je to
vyčerpávající nechat to učedníky Dafa stále financovat – potom musíte být zakořeněni ve
společnosti a dostat se do pozitivního cyklu. Takto je nutno postupovat.
Otázka: Můžeme založit třídu Minghui v rámci vzdělávacího systému a na existující škole?
Učitel: Dělejte to jednoduše podle vašich okolností a ať to uděláte jakkoliv, bude to v
pořádku. Nejsou žádná omezení nebo určená schémata, když děláte dobré věci pro vnímající
bytosti. Ať je to vaše založení školy Minghui nebo vedení samotné třídy Minghui, nebo jste
možná učitel a vyučujete studenty ve třídě podle Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti, nic z
toho není problémem. Samozřejmě, založení školy Minghui je jednoduše výborná věc. Nyní,
když byly založeny, doufám, že je budete vést lépe a lépe, uděláte je většími a většími a
založíte jich víc a víc. Jsou požehnáním pro všechny bytosti a pro zlé bytosti to znamená
jejich odstranění.
Otázka: Často jsou lidé, kteří se přicházejí učit Falun Gong kvůli tomu, aby požádali o
azyl. Jak máme tyto věci řešit?
Učitel: (Učitel se směje) Je to vlastně skutečná hanba pro čínskou vládu. Proč nepřicházejí
lidé z jiných zemí žádat o azyl? (Obecenstvo se směje) Proč tak mnoho lidí z Číny žádá o
azyl? Nevyhlašuje Čína, že je „silná“? Už jste slyšeli o silném národu, ze kterého utíká tak
mnoho lidí, aby se stali azylanty? Zdá se, že „silný“ je trochu podvod.
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Když se na to podíváme z druhé strany, bez ohledu na to, jaký je jejich motiv, jestliže lidé
chtějí příležitost zůstat ve Spojených státech nebo v jiné rozvinuté zemi, nejlehčí cestou nyní
je, požádat o azyl použitím jména Falun Gongu. Slyšel jsem, že v New Yorku v čínské čtvrti
jsou semináře o žádání o azyl a (obecenstvo se směje) speciálně tam vyučují, jak se naučit
Falun Gong. Samozřejmě, neučí skutečně lidi Falun Gong. Říkají lidem, kolik je tam pohybů,
kolik cvičení a jaké knihy jsou ve Falun Gongu, a i to, co se imigrační úředník zeptá při
zkoušce (obecenstvo se směje). Toto dělají.
Ať je to jak chce, jen co někdo požádá o azyl jménem Falun Gongu, dal svoji budoucnost
Falun Gongu. Je to proto, že mění svůj osud použitím jména Falun Gong – ať si je toho
vědom nebo ne. To je vysvětlení běžnými lidskými výrazy. Pravdou je, že všichni sem přišli
kvůli Dafa a jestliže celý svět přišel kvůli Dafa, potom samozřejmě není problém, když trošku
z Dafa získají. Takže to tedy využijte. (Učitel se směje) Pokud místní vláda nemá námitky, ani
my nemáme.
Když však někdo získal politický azyl použitím jména Falun Gong, má dluh vůči Falun
Gongu, protože změnil jeho osud. Potom ten člověk absolutně nesmí být proti Falun Gongu,
protože by si odřezal vlastní budoucnost. Není nic nebezpečnějšího. Takže lidé jako on, je v
pořádku, jestliže přijdou, aby se naučili praxi nebo dělali cvičení, ale přitom byste jim měli
říci, co je v sázce: „V žádném případě se nezúčastni pronásledování Falun Gongu, ani na něco
takového nepomysli. Toto je pro tvoje vlastní dobro. Říkám ti to jen proto, že chceš použít
Falun Gong; jinak bych ti nic neřekl.“
Otázka: Já, učedník, bych rád psal ve formě básní, které by napomáhaly Mistrovi v
nápravě Zákona. Rád bych se zeptal Mistra, jak si mohu zlepšit svoji tvořivost a spisovatelské
zručnosti.
Učitel: Ve skutečnosti, vím, že se chcete zeptat na to, jak si můžete obohatit svoji
moudrost, abyste mohl mít ještě lepší účinky při potvrzování Zákona. Jestliže máte základ,
který je potřebný, budete schopen složit dobrá díla, to je jisté, když však nemáte žádné
základy, budete mít ze začátku jisté množství těžkostí. Například, jestliže chcete psát básně ve
stylu Tang, potom se musíte nejdříve naučit o věcech jako je poezie Tang, jaký je verš Song
nebo jaké je Yuan drama a verš a potom se můžete pokusit něco složit. Protože jste učedníkem
Dafa, možná když to skutečně chcete udělat, budete toho schopen, a dobře, a určitě budete
schopen začít rychleji a dozrát rychleji než jiní, to je jisté. Je několik učedníků Dafa, kteří píší
poezii velmi rychle a bez velkého úsilí; když chtějí něco složit, mohou to jednoduše složit
hned. Pro běžné lidi je to však velká námaha, aby něco složili a musí se dostat do správné
nálady a vymýšlet takový nebo onaký přístup. Ale učedníkům Dafa by věci měly jít rychle, ať
je to cokoliv. Když opustíte své já ještě víc, vaše moudrost pro potvrzování Zákona přirozeně
vystoupí.
Otázka: Nedávno jste se zmínil, že jistá slova ve vašich písmech musí být zkorigována.
Můžeme přímo nalepit správná slova přes stará, namísto toho, abychom je seškrabovali?
Učitel: Je vlastně jedno, jak to uděláte, pokud je opravíte. Studenti v Číně nemají nástroje,
aby to udělali. Vím, že v minulosti většina knih vytisknutých v Číně používala novinový papír
a ten byl dost silný, takže se nepoškodí, když ho jemně seškrábete tenkým ostřím. Dávám
vám jen nápad. Nemusíte to dělat takto. (Obecenstvo se směje)
Otázka: Kvůli ekonomickým zájmům některé asijské vlády předstírají, že nevidí
pronásledování, které se děje v Číně. Měli bychom věnovat více úsilí, abychom jim pomohli
vidět pravdu o čínské ekonomice?
Učitel: Můžete dělat cokoliv, pokud to prospívá vnímajícím bytostem. Lidé přemýšlejí o
věcech různě a mají různé normy, podle kterých žijí. Někteří lidé nemusí považovat materiální
zisk za tak důležitý a budete mít dobré výsledky, když se dozvědí fakta. Ale vím, že lidské
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bytosti se kvůli materiálním zájmům lehce nechají vodit za nos.
Dovolte mi trochu promluvit o lidech na tomto světě. Materiální zájmy jsou nevyhnutně
hnací silou pro životy minulosti, které jsou sobecké. Lidé ve světě žijí jen pro sebe-zájmy a
jsou jimi poháněni. Sebe-zájem může víc než cokoliv jiného udělat člověka šťastným nebo
zoufalým, ale i když někdo naplní své touhy, to co získá, není pro něho něco věčného, nebo
něco konkrétního a reálného. Kromě toho, bez ohledu na to, jak těžce lidské bytosti bojují za
takové věci, není to skutečně v jejich rukou, protože celý život člověka na tomto světě byl
určen dávno dopředu a bohové ovládají každý krok, který lidská bytost udělá. Bez ohledu na
to, co člověk chce, nepočítá se to, přestože se úsilí člověka může stát připoutaností. Lidé ve
světě stále dělají věci kvůli vlastním zájmům, přestože ve skutečnosti nemohou dosáhnout to,
co chtějí. Takové jsou lidské bytosti. Bez ohledu na to, zda lidské bytosti něco mohou získat,
budou podle toho jednat a to je lidské chování. Nefungovalo by to, jestliže by tam jen seděli a
čekali, až jim dobré věci spadnou do klína – lidské bytosti musí dělat věci. Když je to něco, co
patří člověku, musí pracovat, aby to získal; když je to něco, co mu nepatří, kvůli
připoutanostem se bude stejně namáhat, aby to získal. Takové jsou lidské bytosti. Lidé žijí na
Zemi a kromě připoutanosti k něčemu ve skutečnosti nemohou nikdy vzít osud do svých
rukou. Neexistuje žádný způsob, jak by mohli získat co se jim zachce. Aby člověk mohl něco
dostat, musí to být něco, co je předurčeno jako součást jeho života; jestliže to není pro něj
předurčeno, nikdy to nebude mít. Předtím jsem řekl, že dvě věci mohou změnit život lidské
bytosti. Jednou je kultivace a druhou je to, jestliže ta bytost začne upadat. Tyto věci mohou
změnit život člověka. Kromě nich není žádná jiná cesta, jak změnit život člověka.
Takže co je potom pro lidskou bytost smyslem života? Právě zažít pocit připoutanosti k
sebe-zájmu a užívat si průběh lidského života ponořeného v citech. Přemýšlejte o tom, jak je
to ubohé a jaký pocit to ve skutečnosti je. Jsou šťastní, když něco získají a jsou nešťastní,
když to ztratí; když jedí maso, zdá se jim chutné a když jedí sladkosti, zdají se jim sladké…
Ale v lidském světě jsou také trpké, pálivé a bolestivé věci, jsou tam pocity, které mají mladí
lidé a které pocházejí z citových připoutaností, a potom jsou tam pocity lidí v různých
společenských vrstvách, které mají, když se za něčím ženou, získávají nebo ztrácejí věci v
průběhu svého života – i když ty zisky a ztráty jsou něčím, co ve skutečnosti nepochází ze
snahy. Takoví jsou lidé, když žijí v tomto světě. Lidé jsou tak politováníhodní! A přece lidé
jednoduše nemohou prohlédnout tuto takzvanou „realitu“, a ani nechtějí.
Co se týká bohů, aby udělali všechny ty pocity, které mají lidské bytosti v tomto světě
intenzivními, musí tam být nějaké faktory. Například, vytvořili pro lidské bytosti city a
pocity; dali jim pár očí, které nemohou vidět opravdový obraz vesmíru a dali jim iluzi
materiálních věcí; a samozřejmě, je tam mnoho jiných faktorů. Pouze potom mohou skutečně
udělat lidi připoutanými k užívání si těch pocitů, pocitů, které dali bohové jen člověku a
zesílit takové pocity. Takže aby lidé zažili takové silné pocity, bylo také nutné udělat lidi
takové, aby si přáli ten pocit, který člověk má, když dostane, co chce. Abych to řekl otevřeně,
životy, které vedou lidské bytosti jsou skutečně motivované jen sebe-zájmem – je to sebezájem, který žene člověka. Kvůli sebe-zájmu budou dva lidé bojovat; kvůli sebe-zájmu budou
dva národy bojovat; a kvůli sebe-zájmu může vypuknout světová válka. Je to proto, že lidé
mají tuto připoutanost, tuto touhu sebe-zájmu. Přesně proto, že existují tyto faktory, je pro
bohy lehké ovládat věci.
Nemluví nyní lidé o lidských právech, svobodě přesvědčení a tak? Učedníci Dafa viděli –
jako kultivující to všichni můžete vidět jasně – že nic zde v lidském světě není spolehlivé a
když jde o sebe-zájem, jednoduše se ty věci odhodí. Nesnaží se mnoho zemí na západě o
demokracii, svobodu přesvědčení a lidská práva? Zdá se to být projevem moderního pokroku,
ale když jsou potom lákáni sebe-zájmem, kolik vlád otevřeně vystoupilo proti těm špatným
zločincům v Číně, kteří pronásledují studenty Falun Gongu? To co jsme viděli je, že se
neodvažují postavit zpříma záležitosti, že je pošlapáváno mnoho oblastí, jako jsou lidská
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práva, svoboda přesvědčení atd., které byly vždy považovány za ukazatele „pokroku“. Když
jde o sebe-zájem, jsou bez života a slabí, ignorují to, co vidí a neodvažují se otevřeně
promluvit. Všechna ta rétorika o demokracii, svobodě přesvědčení, a… Všechny ty věci, které
lidé přechovávají v takové úctě a silně se za ně zasazují se náhle stanou bezvýznamnými,
když jde o materiální zisk.
Jako učedníkům Dafa by vám toto mělo být jasnější: nemůžeme být připoutáni k ničemu v
tomto světě. Kultivujeme se, přičemž se přizpůsobujeme jak se jen dá lidské společnosti a i
když nyní objasňujeme pravdu pomocí věcí jako jsou lidská práva a svoboda přesvědčení, je
to jen na to, abychom zachránili vnímající bytosti, to je všechno. Tehdy když se vynořil
komunismus, nebyli jím lidé nějaký čas fanaticky nadšení a nemyslelo si mnoho lidí, že to
společnost udělala pokrok? Pro vás, praktikujícího, nestačí se jen odpoutat od lidských věcí
zde – musíte na ně hledět střízlivě.
Neříkám, že byste se měli stavět proti těm věcem. To by učedníkovi Dafa mělo být jasné.
Já jen vysvětluji, říkám vám, pravdy Zákona. Aby lidstvo dosáhlo dnes tento bod, abychom
byli schopni racionálně zmenšit utrpení lidí, to samotné pro lidi není zlé. Ale co mohou lidé
skutečně dosáhnout? Ve skutečnosti, iracionální chování když jde o sebe-zájem je také něco,
co ovládají bohové. A proto, když objasňujete pravdu vládě nebo obchodnímu sektoru,
pocítíte, že lidé určitě udělají své vlastní praktické zájmy prioritními, obchodníci určitě budou
přemýšlet o finančním stavu jejich vlastní firmy, protože pro ně jsou ty věci nejdůležitější.
Když jim jdete objasnit pravdu, nechtějí poslouchat, když věci mají bezprostřední vliv na
jejich životní sebe-zájmy. I já jsem to viděl. Ale lidé jsou rozliční a jak jsem právě řekl, jsou
lidé, kteří žijí podle odlišných principů. Tak to je. Můžete to jít udělat [touto formou
objasňování pravdy], ale věci vám musí být úplně jasné a musíte vědět, jaké je lidstvo.
Otázka: Jako váš učedník bych se rád zeptal, proč bylo v historii uspořádáno, aby Hong
Kong a Macao existovaly v Číně ve formě „jedné země, dvou systémů“? Jaký je historický
původ těchto míst?
Učitel: Co se týká jejich historického původu, jsou částí území Číny. V tomto bodě
nemůžete říci, že jsou územím jiné země. Co se týká „jedné země, dvou systémů“, protože
všichni vědí, že Strana není dobrá a oni sami dokonce vědí, že všichni si to myslí, potom když
si chtěli vzít zpět ta území a nechat jim Stranu vládnout, věděli také, že Hong Kong a Macao
by s tím nesouhlasily, ani svět by nesouhlasil, takže to vyústilo do „jedné země, dvou
systémů“. (Obecenstvo se směje) Je to skutečně nehanebná věc. Proč když vrátili jiným
zemím jejich území, nenechali dva systémy? Není to proto, že lidem se ty vaše věci nelíbí?
Otázka: Je skutečným důvodem pro existenci „jedné země, dvou systémů“ to, že Číňané by
měli mít příležitost se dozvědět o skutečné situaci?
Učitel: Samozřejmě, nic se nestane náhodou a nic se nestane jen z jednoho důvodu. Když
bohové něco uspořádají, nepřemýšlejí jako lidé. Když něco uspořádají, věci, které to zahrnuje
jsou obrovské a všezahrnující. Když se lidské bytosti dívají na svět, dělají to zprostřed jedné
vrstvy částic. Například, tento svět, který vidí lidské bytosti je mezi dvěma druhy částic –
molekulami a planetami – a oni se dívají na tento svět zprostřed částic, které jsou složené z
molekul. Bohové jsou odlišní. Bůh se dívá, v rámci svých schopností, na výsledky, které se
stanou se všemi částicemi ve vesmíru, když o té věci uvažují. Dívají se na věci mnohodimenzionálně a ze všech pohledů, a proto se věcmi, které uspořádají, dosáhne mnoho cílů.
I když je to tak, lidským bytostem není dokonce dovoleno vidět všechno v tomto světě,
který je vytvořen touto úrovní částic. Důvodem je, že jestliže by nechali lidi všechno vidět,
bylo by toho mnoho, co by věda nemohla vysvětlit, a potom by lidé věřili v bohy i kdybyste je
nenechali. Takže aby lidé nemohli vidět tento svět s dokonalou jasností, museli vytvořit pro
lidské bytosti pár takovýchto očí. Protože oči lidských bytostí jsou vytvořené z molekulárních
částic, proč je to tak, že stále nemohou vidět některé věci, které jsou vytvořené z
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molekulových částic v rámci tohoto prostoru? Je to proto, že vytvořili pro lidi mnoho
překážek. Skutečným důvodem dvou systémů je to, že svět v tomto historickém období
potřebuje tuto strukturu. Mluvil jsem o těchto věcech předtím.
Otázka: Často používám literární formu poezie, abych napsal články objasňující pravdu
pro web-stránky Dafa a někdy, abych vyjádřil vnitřní význam potvrzování Zákona,
nenásledoval jsem přesně pravidla a formy klasické poetické kompozice. Bylo to nesprávné?
Jestliže se to udělá kvůli přesnému vyjádření vnitřního významu, není nutné přesně se držet
pravidel a forem klasické poetické kompozice nebo lpět na konvencích – je toto pochopení
správné?
Učitel: Chcete se osvobodit od jejich pravidel – to je to, co chcete říci? Toto je vlastně
přesně mentalita současného člověka, potom co upadla morálka – to jest, stavění se proti
tradicii a proti tomu, co je ortodoxní. Nemluvím zde o vás. Říkám, že z hlediska Zákona se
tam lidstvo nachází. Pravdou je, že lidstvo jde po spirále dolů a stává se ignorantským. Čínská
kultura je něco, co bohové odevzdali člověku a kultura každé dynastie, včetně její poezie – ať
je to poezie Tang, verš Song, drama a verš Yuan – všechny jsou formou kultury, kterou různá
vesmírná těla přinesla lidským bytostem, když si přišli vytvořit karmické vztahy. Takže
jestliže chcete složit tyto věci, nejlepší je následovat jejich pravidla. Jestliže řeknete, „Nelíbí
se mi rýmování“, nuže, jestliže se vám nelíbí rýmování, potom jsou tu dnešní prozaické
básně, takže můžete psát prozaické básně. Ty nemají mnoho toho, co je nutno následovat a
zodpovídají moderním formám. Ale ve skutečnosti, myslím, že ty básně jsou příliš povrchní a
nemají žádný hlubší význam. Básně napsané v starém stylu jsou na druhé straně něco, co
můžete vychutnávat.
Otázka: Rád bych vás pozdravil jménem učedníků Dafa z Chongqingu a odevzdal vám
jejich vroucná přání. Požádali mě, abych vám odevzdal tento vzkaz.
Učitel: Děkuji vám všem. (Potlesk) Mistr to všechno ví. Řekněte jim, že Mistr to všechno
ví.
Otázka: Někteří učedníci odbočili, potom co byli uvězněni v pracovním táboře a jiní
učedníci jsou znepokojení a mají obavy o jejich stav. Jak bychom jim měli pomoci?
Učitel: Jestliže je jim nutno pomoci, pomozte jim. Lži se dají lehce odhalit. Jaká „lítost“?
Kam tato „lítost“ povede? Není to všechno jen podvod? Po návratu do společnosti a klidném
přemýšlení o věcech se všechno stane jasným. Co se týká všech těch, kteří byli údajně
„transformováni“, nevyjasnili se jim věci brzy potom, jak se dostali ven? Kolik z nich má i
nadále nejasnou hlavu? Co se týká těch, kteří to ještě stále nezvládli, je to proto, že cítí, že
provedli příliš mnoho nedobrých věcí, vědí, že neměli pravdu a příliš se stydí podívat se do
očí učedníkům Dafa, a nyní jsou připoutáni k té hanbě. To je důvodem.
Otázka: Je v pořádku, jestliže naši studenti vydávají peníze na to, aby si pronajali místo na
práci objasňující pravdu?
Učitel: Ve skutečnosti, co se týká objasňování pravdy, učedníci Dafa stále používali své
vlastní úspory a platy, aby konali věci. Ale musíte vzít do úvahy to, jak žijete: neměli byste
vzít do úvahy jen to, jak žijete vy, ale také jak žije vaše rodina a brát ohled na druhé. Jestliže
se nemůžete dobře vyrovnat s vašim rodinným životem nebo vašim vlastním životem, udělá
to pro vás objasňování pravdy těžkým. Nebo z jiného pohledu, jestliže váš život není stabilní
a máte dokonce problémy se uživit, potom na to budete muset obrátit svoji pozornost a
nebude vlastně vaše práce na objasňování pravdy narušena? Takže musíte brát do úvahy vaše
okolnosti. Mohu vidět vaše srdce. Dělejte jednoduše co můžete.
Otázka: Mohl by Mistr pohovořit trochu víc o budoucnosti vesmíru a lidstva?
Učitel: Jestliže nyní budu hovořit o budoucnosti, nebude to mít pro vás žádný skutečný
význam. Budoucnost lidstva bude nádherná a lidé, kteří zůstanou, budou požehnaní. Je to
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proto, že se tu odevzdával Dafa, takže toto místo bude zachováno a bytosti, které nezhřešily
proti Dafa v tomto období budou požehnané. Protože se tu odevzdával a šířil Dafa, ustanovilo
to pro budoucí bytosti příznivé podmínky, aby tu žily. Možná obilí budoucnosti bude ve formě
ovoce na stromech, kde každé zrnko rýže bude takto velké (ukazuje rukama velikost
ragbyového míče). Pouze žertuji. Ale relativně řečeno, množství potřebné práce bude
mnohem menší; voda a vzduch budou čisté; ty jedovaté a škodlivé věci, jako hmyz, komáři,
mouchy, to všechno bude pryč a svět bude skutečně nádherný. Staří bohové si nedokáží
představit nádheru nového vesmíru, protože ho nemohou vidět, a neodvažují se a nejsou
schopni si představit, jaké to bude – je postavený na zcela odlišném základě. Bytosti minulosti
byly sobecké, ale vesmír budoucnosti není založený na sobectví a všechno bude lepší.
Otázka: V blízké budoucnosti mnozí lidé sami od sebe přijdou, aby získali Zákon, měli
bychom tedy rozšířit naše cvičební místa?
Učitel: Samozřejmě, to byste měli udělat a dělali jste to. (Obecenstvo se směje) Jestliže je
tam příliš mnoho lidí, aby je pojalo jedno místo, jednoduše zřiďte nové místo na praktikování.
Ano, tak by se to mělo dělat.
Otázka: Někteří studenti v Japonsku si vzájemně nedůvěřují, což ztěžuje uskutečňování
množství práce pro objasňování pravdy. Jsem smutný a skutečně doufám, že se brzy budeme
moci společně zlepšit jako skupina.
Učitel: Vskutku. Ve skutečnosti, bez ohledu na situaci, když zlé faktory ještě mají oporu, je
to proto, že naši studenti mají problémy. Včera jeden student předložil problém falešných
písem (jingwen) a já bych se zeptal toto: jste bytost ukovaná Dafa, takže jak byste mohl být
podveden těmi falešnými věcmi? Proč nezhodnotíte věci podle standardů Zákona? Nezískalo
zlo oporu proto, že vaše připoutanosti jsou příliš silné? Ve skutečnosti někteří lidé stále nejsou
racionální a jejich spravedlivé myšlenky nejsou dostatečně silné.
Otázka: V Japonsku se šíří více než tisíc náboženství a Japonci popisují Falun Gong stále
jako náboženství.
Učitel: Já si o tom myslím toto. Od teď, když někdo řekne, že Falun Gong je náboženství,
nechejte to tak. Jestliže se chtějí dozvědět víc, můžete jim říci, proč Falun Gong není
náboženství; jestliže se nechtějí dozvědět víc, nemusíte jim říkat o tom, zda je to náboženství.
Jestliže ho někdo chce nazývat náboženstvím, nechejte to tak, protože ve společnosti pojem
„náboženství“ nemá žádné špatné vedlejší významy. Učedníci Dafa nepřijali podobu
náboženství při kultivaci, protože nedodržujeme rituály a nechceme, aby vás ty rituály rušily.
Co vám říkám je základním principem Zákona. Jak daleko to běžní lidé mohou pochopit… Ve
skutečnosti jsem vám dávno řekl, že běžní lidé nás budou nazývat náboženstvím. Mluvil jsem
o tom předtím, když jsem vyučoval Zákon.
Otázka: Měl by se v japonském vydání Zhuan Falunu znak „ 的 “ jako je v „ 目 的 “ také
opravit na znak „地“? 1
Učitel: V Japonštině je to jinak, protože její významy se liší od těch, které mají čínské
znaky Han. Myslím, že je lépe japonskou verzi neměnit.
Otázka: Není pravdou, že studenti, kteří jsou částí asociace Falun Dafa, by neměli tlumit
všechno, co dělají ostatní studenti? (Obecenstvo se směje)
Učitel: Co se týká věcí, které dělají studenti na potvrzování Zákona a zachraňování všech
bytostí objasňováním pravdy, neměli by je zastavit a kdo to dělá, nemá pravdu. Ale někteří
studenti mají tendenci jít s věcmi do extrémů, a potom mohou mít lehce negativní vliv. V tom
případě je nutné je zastavit. Mnozí z vás zde jsou koordinátory v různých oblastech a měli
1

Poznámka překladatele: Otázka je odkazem na změny, které Učitel nedávno navrhl k
čínskému textu. Japonský text používá mnoho znaků, které pocházejí z čínštiny.
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byste si pamatovat jednu věc: Kromě toho, když je nutná celková koordinace všech, aby se
něco udělalo, popusťme jim uzdu a nechejme studenty samotné se zocelit a nechejme jim
šanci, aby si vytvořili svoji vlastní mocnou ctnost. Musíte dát studentům příležitosti a nechat
je dělat věci. Musíte si to zapamatovat. Dokonce i já, váš Mistr, uvolňuji otěže a nechávám
naše studenty kráčet po jejich vlastních cestách. Když student udělal něco nesprávně, měli
byste ho na to upozornit. Když měl skutečně špatný účinek, potom byste s ním měli pohovořit
se vší vážností a pokuste se to napravit a špatný účinek odstranit. Ale neříkejte, že je démon.
Je těžké vyhnout se při kultivaci dělání chyb a z chyb budou některé velké a některé malé.
Pak, co se týče našich studentů, měli byste se na sebe vážně podívat. Jste učedníkem Dafa,
takže nemůžete být nezodpovědný k sobě nebo k Dafa. Jste konec konců bytost ukovaná Dafa
a vaše mocná ctnost bude jasně zářit ve vesmíru budoucnosti. Jak bychom si tedy mohli
dovolit nekráčet po našich cestách dobře? Takže nedávejme příliš velkou vinu koordinátorům.
Řekněme, že by se koordinátor stal dokonalým, ukončil by svoji kultivaci, ale váš zrak byl
stále upřený ven, namísto toho, abyste šli do nitra a sami se kultivovali – byli byste stále ještě
kultivujícím se? Člověk, kterého kultivujete, jste vy. Jestliže s koordinátorem skutečně něco
není v pořádku, potom na to klidně a s dobrými úmysly poukažte. Všichni jste kultivující a
kultivující stále mají lidské připoutanosti, které ještě neodstranili, lidské připoutanosti jsou
skutečně citlivé na dotek a když se jejich dotknete, budou lehce hrát negativní úlohu. Takže
byste měli být laskaví a rozřešit věci laskavým způsobem, měli byste být přátelští a
dobrosrdeční a jasně vysvětlit věci z dobré vůle. Potom to bude fungovat. Ale jestliže
koordinátor ani neposlouchá různé názory, které jsou míněny s dobrými úmysly, znamená to,
že má problémy.
Na druhé straně, velmi malý počet studentů je takovýchto: na povrchu jsou k jiným
laskaví, ale to, co říkají, nese mnoho jejich vlastních faktorů, dokonce faktorů, které dráždí
jiné. Ale na povrchu to, co řeknou, je velmi mírné. (Obecenstvo se směje) To je rafinovanost a
klamání lidí, a vůbec to není stav, ve kterém by měl být učedník Dafa.
Jestliže se koordinátoři v určité oblasti nekultivují na základě Zákona a Učedníci Dafa tam
nestudují usilovně Zákon, potom se objeví takovéto složité věci, o kterých mluvíme. Ale všem
učedníkům Dafa a koordinátorům by mělo být něco jasné: lidské připoutanosti člověka, které
ještě nebyly odkultivovány se vynoří, ale to neznamená, že není dobrý; mnoho dobře
kultivovaných stránek se neukáže, protože ty lidské připoutanosti už přece odkultivoval.
Faktem je, když je kultivující mezi běžnými lidmi, ale nemá už žádné lidské připoutanosti,
skutečně nemá nic, co se může projevit a samozřejmě když se skutečně dokultivoval do toho
bodu, Dovrší se. Takže pokud někdo má lidské připoutanosti, ukáží se, ale to neznamená, že
se nekultivoval, nebo že se nekultivoval dobře. Pouze se nečinil tak dobře v nějaké konkrétní
věci nebo v některé oblasti. Všichni byste tomuto měli věnovat pozornost.
Jinými slovy, není to velká věc, jestliže se objeví lidské připoutanosti, když se kultivujeme.
Klíčovým je, že se každý chová jako kultivující a když se objeví problémy, díváte se dovnitř.
Jestliže to může udělat každý, kultivační stav té oblasti bude jistě výborný a konfliktů bude
jistě málo.
Otázka: V kultivaci nejsou žádní vůdcové a Dafa nemá žádnou organizaci. Když členové
nebo vedoucí naší Asociace kontaktují jiné skupiny ve společnosti a vládní úřady, je
přiměřené používat titul předseda nebo člen asociace?
Učitel: Řekl bych, že je to přiměřené – nebyla asociace vytvořena, abyste se přizpůsobili
běžné společnosti? Proč tedy nepoužít ten přístup na objasnění pravdy v běžné společnosti?
Samozřejmě, že je to v pořádku a vláda vám dovoluje se zaregistrovat. Ale nemůžete mít
připoutanost k předvádění se, protože potvrzujete Zákon, ne sebe.
Učedníci Dafa jsou opravdivými kultivujícími. Jestliže by dnešní společnost nebyla taková,
jaká je, skutečně bych vás ani nenechal založit tyto Asociace Dafa a měli bychom jen cvičební
15

skupiny na různých místech spolu s nějakými koordinátory, a potom nějaké koordinátory pro
tu oblast, to je všechno. Ve skutečnosti, koordinátor je někdo, kdo dává lidi dohromady a on je
také běžným kultivujícím; je někým, kdo slouží jiným a dává ze sebe víc.
Otázka: Skupina nemocných rakovinou chce, abychom je šli naučit cvičení. Můžeme to
udělat? Další otázkou je: Nemáme žádné základní zručnosti zpěvu a tance, ale jestliže se
skutečně budeme snažit při jejich učení a procvičování, můžeme potom v krátkém čase udělat
velké představení?
Učitel: Co se týká této druhé věci, dělejte co můžete podle vašich okolností a schopností.
Ale jestliže nemáte základy, které jsou nutné na udělání velkého představení, avšak naléháte
na to, že ho uděláte, obecenstvo se vám vysměje. Je v pořádku bavit lidi, ale když jsou lidé
kritičtí a dělají si z vás žerty, potom si myslím, že to bude mít opačný účinek. Měli byste to
tedy dělat podle okolností.
Co se týká nemocných rakovinou, kteří se chtějí učit cvičení, záleží na motivu. Když lidé
ve světě chtějí získat Zákon, kultivovat se nebo říci, že Falun Dafa je výborný, to potom
lidské bytosti aktivně potvrzují Zákon a aktivně si vybírají svoji vlastní budoucnost. Ale
jestliže používáte Dafa jako nějaký nástroj na léčení a děláte to mezi běžnými lidmi, pak je to
ve skutečnosti neúcta vůči Dafa.
Můžete jít do vězení představit cvičení a můžete je jít učit pacienty do nemocnic. Děláme
to na potvrzení Dafa. Vaše myšlení musí být stejné, jako když jdete jinam vyučovat cvičení a
v podstatě to děláte na záchranu vnímajících bytostí a aby lidé získali Zákon a byli spaseni.
Jestliže uděláte z Dafa nástroj na opravování chyb lidí nebo léčení lidských nemocí, nebo o
něm přemýšlíte jako o způsobu na změnu těžkostí, které mají běžní lidé před sebou, potom je
to problém. Dafa se šíří v lidské společnosti výlučně kvůli spáse lidí. Musí vám to být jasné.
Někteří lidé říkají: „Falun Gong je neuvěřitelně dobrý při léčení rakoviny. Všichni byste měli
přijít a cvičit ho,“ a v takovém případě to určitě nebude fungovat, protože vaše myšlenky
nejsou v pořádku. Dafa tu není na léčení lidí. Řeší problémy pro lidi kvůli tomu, aby je
zachránil na základní úrovni. Jestliže je toto výchozím bodem, potom budou výsledky jistě
dobré. Ale jestliže při tom jak to děláte máte nějakou připoutanost k nějaké běžné věci, potom
účinek nebude dobrý.
Kultivace je vážná věc. Li Hongzhi sem absolutně nepřišel kvůli tomu, aby vás vedl k
léčení lidí a ještě méně kvůli nějaké lidské věci a už vůbec ne kvůli tomu, aby vás vedl k
založení nějakého náboženství ve společnosti. Přišel jsem vás naučit kultivaci a ze
zodpovědnosti k záchraně vašeho života.
Otázka: Během prezidentských voleb na Taiwanu byli rozvířeny lidské připoutanosti
některých studentů. Byla to zkouška uspořádaná starými silami? Jak to správně vyřešit?
Učitel: I kdyby se mělo nebe zhroutit, spravedlivé myšlenky kultivujícího zůstanou
nepohnuté – to je kultivace a to je pozoruhodné. (Potlesk) Kultivující není připoutaný k
ničemu na tomto světě. Kultivace učedníků Dafa má dnes jinou formu. V kultivaci ve světě se
co nejvíce snažíte přizpůsobit se lidské společnosti, máte normální zaměstnání v běžné
společnosti a máte vaše rodiny, práci a všechno toto – jste těsně svázáni se společností. Při
volbách na Taiwanu si někteří studenti mysleli, že určitý člověk je velmi dobrý, a proto ho
chtěli volit, přičemž další si mysleli, že jiný člověk je velmi dobrý, a proto chtěli volit jeho.
Lidé mají své vlastní, rozdílné pohledy a není na tom nic nesprávného. Vlastní činy člověka
ve společnosti nereprezentují Dafa. Ale nemůžete být připoutáni k těm věcem, tak jako běžní
lidé.
Ať volíte kohokoliv, já jako váš Mistr nemohu říci, že konáte nesprávně, ani se do těch
věcí nemíchám. Je to proto, že cesta, po které vás žádám jít je kultivovat se v běžné
společnosti. Kultivující mohou společnosti jen prospívat. Kultivujete se v běžné společnosti,
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ale nestrháváte lidskou společnost jedním nebo druhým směrem.
Je v pořádku, jestliže každý student volí jako jednotlivec kohokoliv, koho chce. Jen
nemůžete být příliš připoutaní. Ale při pronásledování proti učedníkům Dafa v Číně učedníci
Dafa něco uviděli, takže někteří uvažují: „Když má někdo blízko ke zlu, které nás
pronásleduje, nebudu ho volit.“ (Potlesk) Já jako váš Mistr vůči tomu také nemám námitky.
(Obecenstvo se směje, tleská) To jsou vlastní myšlenky studentů a já jako váš Mistr jsem vám
neřekl, koho máte volit. Ještě méně vám řeknu, abyste udělali nějakou kolektivní akci, to není
dovoleno. (Obecenstvo se směje)
Pokud jde o vzájemné diskutování jistých věcí mezi studenty, dělají tak jako jednotlivci,
spolu s jinými praktikujícími. Když mluvíte o tom, koho budete volit nebo koho bude někdo
jiný volit, jsou to činy jednotlivců a nemají nic do činění se samotným Dafa nebo s asociací
Dafa. Koordinátor v asociaci Dafa může stejně tak podporovat jistou stranu a to je jeho osobní
čin. Říkám to, protože se kultivuje a současně je členem společnosti. Můžete ho požádat, aby
úplně skoncoval se všemi lidskými věcmi, když se kultivuje? To se může stát jen když je jeho
kultivace dovršená. Takže zatímco se kultivuje v běžné společnosti, bude se stýkat se
společností a bude volit toho, koho chce. Bude mít své vlastní pohledy a na tom není nic
nesprávně.
Ať je výsledek voleb jakýkoliv, neměl by vést ke konfliktům ve společnosti – to by bylo
velmi nebezpečné. Jako kultivující byste měli být na sebe přísnější, a proto říkávám našim
studentům, že nemůžete být ovlivněni lidskými připoutanostmi nebo být impulzivní jako
běžní lidé. Důvodem je, že nesete energii a máte schopnosti, takže to, co děláte, pohání velmi
velké faktory a vliv, který byste měli na společnost, by byl obrovský. Takže nemůžete
následovat běžné lidi. Viděl jsem, že někteří studenti byli ovlivněni běžnými lidmi natolik, že
byli nazlobení a citově rozladění a jejich spravedlivé myšlenky nebyly silné; v tom bodu
nikdo nemohl vidět váš obraz kultivujícího. Nemůžete to dělat. Před lety během apelu 25.
dubna jsme byli klidní a dokonale racionální. Jsme prospěšní pro společnost.
Otázka: Nyní, když nezůstává mnoho temných přisluhovačů a zlých bytostí starých sil, co
zasahuje do studentů, když se nečiní dobře?
Učitel: Mnoho temných přisluhovačů starých sil bylo odstraněno, soustřeďují se okolo
Číny a čas od času vyjdou, aby provedli něco zlého. (Obecenstvo se směje) Co chci odstranit
jsou ti zlí bohové, kteří jsou mimo Tři říše. Řídí zlé bytosti a někteří dokonce sami dělají věci.
Ale v každém případě, když to přišlo do tohoto bodu, jestliže se bůh odváží přímo se zúčastnit
těch věcí, potom i když ho neodstraním já, odstraní ho ti nahoře. Věci se nyní rychle mění.
Otázka: Co znamená „Trvalé nebo chvilkové – všechno je způsobeno časem“?
Učitel: „Trvalé“ se týká přechodu přes dlouhé, táhlé roky a všeho, co se během toho času
rozvíjelo. „Chvilkové“ se vztahuje jen na krátký časový úsek. Zda je to trvalé nebo chvilkové,
jak to vidí bohové, délka konceptu času je stejná. Možná chvilka času tam znamená dlouhé,
táhlé roky pro životy zde. To, co je pro naše oči zde jen chvilka, ta chvilka může být dlouhým,
dlouhotrvajícím obdobím v jiném časovém poli. To, co je dlouhé, dlouhotrvající v našem
světě je jen krátkou chvilkou pro jisté obrovské bohy. Je to čas, který toto všechno způsobuje
a je to čas, který hraje tuto hru. Toto je význam.
Otázka: Měl jsem příležitost zúčastnit se na volbě městské rady a spřátelit se tak s
mnohými lidmi z různých oblastí života a to položilo dobrý základ pro objasňování pravdy v
budoucnosti. Protože jsem neznal to místo v městské radě, musel jsem strávit nějaký čas
informováním se o problémech v místní čtvrti, zúčastňováním se aktivit místní čtvrti a
získáváním vědomostí, jak být členem rady. Někdy se cítím vnitřně rozervaný, protože si
myslím, že bych měl strávit čas výrobou televizních programů nebo jinou formou pravdu
objasňující práce.
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Učitel: Zákon, který vás učím, je o kultivaci v běžné společnosti. Když se kultivujete v
běžné společnosti, budete mít jako učedník Dafa mnoho kontaktů se společností. Různá
zaměstnání, která děláte, přirozeně znamenají, že budete komunikovat se společností. Není
tam žádný konflikt.
Ve skutečnosti má mnoho našich studentů různá zaměstnání a objasňují pravdu při své
práci. Je to jen záležitost toho, jak si dobře naplánovat a využít váš čas, je to záležitost toho,
jak se činit lépe. Nejsem proti tomu, jestliže děláte určité vybrané zaměstnání. Bez ohledu na
to, jak velké obchody děláte nebo jak vysoká je vaše pozice, nic z toho není v protikladu k
tomu, co děláme. Chci potvrdit, že lidé ze všech vrstev se mohou kultivovat a skutečně
vytvářím příklad, jaký tu ještě nebyl. V historii bylo velmi málo případů bohatých lidí nebo
lidí na vysokých pozicích, kteří byli spaseni. Ale já nerozlišuji na základě toho, já se dívám
jen na lidské srdce. Zachráním všechny. (Potlesk) Životní praxe ukázala, že to bylo správně –
nejenže je to realizovatelné, moji učedníci Dafa v kultivaci uspěli. V minulosti, protože zde
nebyl Dafa, pravdy, které potvrdili různi bohové a osvítili se k nim nebyly základní pravdou
vesmíru. Dnes se odevzdává Dafa, takže se může udělat cokoliv.
Otázka: Máme mnoho práce a činností na potvrzování Zákona. Nemám čas, abych udělal
všechno a každý den mám málo času na provádění cvičení a studování Zákona.
Učitel: Ano, to je problém. Jestliže jste skutečně zaneprázdnění určitou konkrétní prací pro
Dafa, můžete trochu polevit s cvičením a najít si čas později, abyste to doběhli. To je v
pořádku. Důvodem je, že cvičení můžete dělat víc, když máte čas a můžete je dělat méně,
když nemáte. Mistr vám o tomto řekl. Když však přijde na studování Zákona, myslím, že si
stále musíte najít čas na studování, dokonce i když to znamená jen na krátkou chvíli. Ale když
si najdete čas na studování, je tam problém, který se lehce objeví: nemůžete utišit svoji mysl,
a jestliže nemůžete utišit svoji mysl, ve skutečnosti studujete zbytečně a ztrácíte čas. Jestliže
jdete studovat, musíte odložit bokem všechno ostatní, co je ve vaší mysli, udržovat vaši mysl
stálou, uklidnit svoji mysl a skutečně studovat. Dokonce jestliže budete studovat jen několik
odstavců [tímto způsobem], je to lepší než přečíst celou knihu s neklidnou myslí. Když
studujete Zákon, musíte ho přijmout.
Otázka: Je pravdou, že všechny těžkosti, přes které procházejí učedníci nyní, jsou
způsobené starými silami, namířenými na nápravu Zákona?
Učitel: Ne, vaše těžkosti jsou částí vaší kultivace a to, vůči čemu je namířené zasahování
starých sil, je vaše osobní kultivace. Říkám, že já neuznávám zasahování starých sil vůči
učedníkům Dafa, protože učedníci Dafa jsou moji učedníci a nikdo jiný není hoden zaobírat
se jimi. Ještě méně bychom je mohli nechat uspět v jejich plánu použít učedníky Dafa a uvalit
věci na učedníky Dafa, aby dosáhli své cíle, a tím mé učedníky zruinovat. Důvodem, proč
byly schopny zasahovat je to, že se chytily vašich připoutaností a nedostatků a potom je tady
vaše karma zanechaná z minulosti. Pronásledování tedy pochází z těchto faktorů. Náprava
Zákona mimo Tří říší nemá s vámi takové přímé spojení, ale jste zde během období nápravy
Zákona a jste tady, když je tady Mistr a jste učedníky Dafa období nápravy Zákona.
Otázka: Někteří studenti si myslí, že když zůstanou doma a vysílají spravedlivé myšlenky a
používají telefonáty na objasňování pravdy, počítají se za učedníky období nápravy Zákona a
nemusí vycházet ven. Je to správně?
Učitel: Jestliže nejsou až tak zaneprázdnění věcmi Dafa, potom to není úplně v pořádku,
jestliže nevycházejí ven na skupinové aktivity na potvrzování Zákona a objasňování pravdy,
nebo na jiné aktivity jako skupinové studování Zákona. Skupinové studování Zákona je
prostředí, které jsem pro vás vytvořil a forma, kterou jsem vám zanechal. Myslím, že byste se
stále měli zúčastňovat. Je to proto, že to přestálo zkoušku praxí a takováto kultivace umožňuje
našim studentům nejrychleji se zlepšovat. Když se kultivujete sami, nemáte faktory, které vám
pomáhají se zlepšovat. Neřekli jste, jako učedníci Dafa, že budete dělat to, co řekne Mistr?
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Neřekli jste, že budete kráčet přímo po cestě, po které by měl kráčet učedník Dafa?
Vidím vaše těžkosti, takže nechci říci, že „musíte dělat“ to a to. Zřídkakdy to říkám,
protože vím, že je to pro vás těžké. Kromě toho, v kultivaci musíte sami přijít k pochopení
věcí. Já vysvětlím principy Zákona, ale po cestě musíte kráčet vy sami. Jestliže bych vám
řekl, že „musíte dělat“ to a to, ale vy byste měli v něčem opomenutí, potom to opomenutí by
byla v skutečnosti Mistrova chyba; Mistr vás nenechal přijít k vašemu vlastnímu pochopení té
věci nebo vás nenechal si s ní poradit samotného, takže ta vaše část by nebyla zkultivovaná.
Proto zřídka říkám něco takového. Učedník Dafa by měl rozpoznat své zodpovědnosti a to, co
by měl dělat jako učedník Dafa.
Otázka: Mnohokrát jsem se zúčastnil aktivit na potvrzování Zákona a objevil jsem, že když
se pokoušíme uskutečnit něco velkého, často je tam mnoho zasahování, odstraňování karmy
atd.
Učitel: Rušení začalo od prvého dne, takže rušení se někdy objevilo, velké i malé. Zbytky
starých sil a ty zlé věci jednoduše nepřestanou. Pokaždé, když vyučuji Zákon, mohou ho
slyšet. Slyší ho stejně jako vy a ve stejnou dobu jako vy, ale oni jednoduše trvají na dělání
těch věcí. Jejich hříchy jsou tak velké, že už nemohou být měřeny z hlediska jejich životů. V
budoucnosti budou muset věčně platit za své hříchy, ale ani tak nebudou schopni všechny z
nich zaplatit – jejich hříchy jsou tak obrovské. A když přijde na zbytky starých sil ve Třech
říších a rozmanitost degenerovaných faktorů ve vesmíru, ty konečné zlé faktory je chtějí
obětovat a nutí je pokračovat celou cestou až do konce. Hříchy těch věcí jsou tak obrovské, že
by je jejich hříchy mohly spálit. Je to divokost těchto zlých faktorů, která je takovými udělala.
Otázka: Je lépe mít jednoduchou nebo složitou mysl? Z jakých důvodů?
Učitel: V očích bohů, jestliže je mysl člověka jednoduchá a čistá, bohové ho považují za
dobrého člověka. Jestliže je mysl člověka složitá, potom ho bohové považují za nedobrého,
protože jak to vidí bohové, nestala se složitou kvůli připoutanostem vytvořeným v lidském
světě? Není složitost výsledkem připoutanosti k lidskému světu? Takže toto je pravda v
kultivaci.
Jednoduchá mysl neznamená, že máte málo moudrosti a složitá mysl neznamená, že máte
moudrost. To není v protikladu s formou kultivace, kterou tady v prostředí běžných lidí dělají
učedníci Dafa, ani se žádnými věcmi, které dnes děláte na potvrzování Zákona. Moudrost
učedníka Dafa pochází ze spravedlivých myšlenek – božských myšlenek – a ten druh
moudrosti se liší od konceptu složité mysli, která se vytvořila mezi běžnými lidmi a ve
společnosti. Tam jde pouze o sebe-zájem, je sobecká, a je to forma rafinovanosti vyvinuté
úklady vůči jiným lidem. Výchozím bodem učedníka Dafa je na druhé straně potvrzování
Dafa a není tu žádné hledání něčeho pro sebe. Takže se to od základu liší. U učedníků Dafa
jde o velkou moudrost, přičemž u druhých se dá říci, že jde o složité myšlenky. Jejich projevy
se liší, to je jisté.
Otázka: Po dlouhou dobu naše oblast měla mnoho dlouholetých studentů, kteří už nějakou
dobu nepřicházejí studovat Zákon a ani s námi nedělají venku cvičení. Myslí si, že mohou, bez
toho aby přišli studovat Zákon, studovat Zákon stejně dobře i doma a že doma mohou
podobně stejně dobře dělat cvičení. Myslí si, že jestliže tak dělají věci, nebrání nám to ve
zlepšovaní se jako celku.
Učitel: Ve skutečnosti, řekl bych, že jestliže jsou skutečně takoví lidé, potom je to výsledek
jejich lidských připoutaností. Jestliže tomu nevěříte, pokuste se vykopat kořeny svých
myšlenek a určitě objevíte připoutanosti. Zlehka řečeno, jste lenivý. Vážněji řečeno, bojíte se.
Samozřejmě, někteří dlouholetí studenti jsou zaneprázdnění specifickou prací a to je jiné.
Otázka: Jestliže někdo kdysi následoval toho nehanebného člověka v Hong Kongu, může se
stále zúčastňovat mediálních projektů, které nyní děláme?
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Učitel: Je lépe, jestliže Mistrovi nepokládáte specifické otázky jako je tato. Někteří z
našich studentů udělali chyby, ale pokud jste je napravili, je to v pořádku – kdo nikdy
neudělal chybu? Takže z pohledu studenta, když vám jiní studenti nedůvěřují, nejděte
tvrdohlavě proti nim. Není špatnou myšlenkou vyhnout se trochu té záležitosti, protože tak
budou mít obě strany na sebe méně psychického tlaku.
Jestliže vás lidé nenechají ty věci dělat, můžete jednoduše jít do ulic rozdávat letáky, což
stejně tak zachraňuje vnímající bytosti. Nebo můžete jít ke konzulátu či velvyslanectví vysílat
spravedlivé myšlenky nebo dělat jiné věci. Můžete dělat cokoliv z toho, takže proč musíte být
připoutaný k nějaké jedné věci? Čím připoutanějším se stanete, tím horší dojem vyvoláte v
jiných studentech, ne? Takže proč na to naléhat? Nepoužijí staré síly to, že jste takový, na
způsobení rozruchu? Takže ve všem co děláte, jestliže to může pocházet z toho, že berete
ohled na Dafa, potom myslím, že věci budou odlišné a situace se změní. Navrhuji ať všichni
studenti, které jiní podezřívají, jdou ke konzulátům nebo velvyslanectvím a do ulic rozdávat
informace, choďte na místa, která vás nejvíce a přímo potřebují, tváří v tvář, objasňujte
pravdu lidem a nezaplétejte se nyní do vnitřního dění v projektech. Ukažte každému, zda jste
opravdový a zda to dokážete zvládnout.
Co se týká těch, kteří jsou skutečně problematičtí, nemusíte se o ně bát. Tito lidé jsou mezi
učedníky Dafa ale nejsou v Zákoně a hned jak s nimi staré síly skončí, jejich životy budou
ukončeny. Ve skutečnosti vím, že někteří z těch s problémy vědí, že Dafa je dobrý, ale protože
se obávají, že špionážní agentury zveřejní nehanebné věci, které předtím provedli a které
ublížily lidem, jejich obava je vede k pokračování v dělání zlých věcí, přičemž současně prosí
Mistrova Těla Zákona, aby věci pro ně udělaly lehčími. Ale jak by mohly? Kultivace je tak
vážná, zejména kultivace učedníka Dafa – jaká velká mocná ctnost! Avšak oni takto prosí z
připoutanosti a navíc mají špinavý strach. Nedostanou žádné uznání, to není možné. Ale
zbytky starých sil a prohnilí démoni mohou vidět připoutanosti těch lidí, takže se vydávají za
Mistra a usměrňují vás nebo vám říkají, že je v pořádku dělat jisté věci. Tím, že to tak dělají,
se vás pokoušejí uštvat k smrti.
Otázka: Všichni Taiwanští učedníci Dafa a mladí učedníci v Taiwanských školách Minghui
pozdravují Mistra. (Učitel: Děkuji vám.) (Všichni tleskají) Všichni mladí učedníci v
Taiwanských školkách pozdravují Mistra. Během období nápravy Zákona, jak můžeme lépe
využívat koncepci vzdělávání na potvrzování Dafa?
Učitel: Ve skutečnosti, to co děláte je potvrzování Dafa. Studenti na školách Minghui se
stali mladými učedníky a to mělo vliv na společnost, mělo to vliv na školy a mělo to vliv na
vzdělávací kruhy. Takže ve skutečnosti doufám, že budete dělat věci do větší hloubky a do
větší šířky. (Učitel se směje) (Potlesk) Řekl jsem, že v to doufám, ale jestliže to mám vyjádřit
přesně, je to to, v co doufají všechny životy. (Učitel se směje) (Potlesk)
Otázka: V jedné oblasti, potom když někteří lidé přišli z Číny a vyhlašují, že jsou učedníky
Dafa, někteří praktikující jim okamžitě pomáhají požádat o azyl. Máme předtím, než jim
pomůžeme získat postavení uprchlíka chvíli počkat, abychom se o nich dozvěděli víc?
Učitel: Co se týká těchto věcí, studenti se mohou podle okolností sami rozhodnout, co
dělat. Jestliže je ten člověk skutečným učedníkem Dafa, potom mu nemůžete odmítnout
pomoc, když má těžkosti. Položte mu mnoho otázek ohledně Zákona a bude to jasné, ne?
Otázka: Někteří studenti jdou do extrémů když dělají věci a měli špatný vliv na Dafa.
Učitel: Bytosti, které bohové nejméně uznávají jsou ty, které nedokáží najít samy sebe a
kterým chybí spravedlivé myšlenky, vždy když něco dělají. Jestliže někdo nemůže poznat své
já, jestliže neříká to, co si myslí, jestliže jde do extrémů, když dělá věci a jestliže jeho
skutečné já nemá kontrolu, řekněte mi potom, koho bych zachraňoval? Který z nich jste vy?
Bohové nejméně uznávají takové bytosti. I když se ti lidé připojili do řad učedníků Dafa, ve
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skutečnosti nejsou částí Dafa. To je skutečně smutné. Nemají žádné spravedlivé myšlenky.
Otázka: Někteří studenti, kteří mají nadpřirozené schopnosti si myslí, že když vysílají
spravedlivé myšlenky, životy v jiných dimenzích by měly být zachráněny a že je trošku
nesoucitné vyhubit je …
Učitel: Jestliže by neexistovala náprava Zákona nebo jestliže by se toto stalo, kdyby jen
mistr nějaké praxe vedl svého učedníka, potom byste nemohli ve skutečnosti říci, že je
nesprávné když má jeho učedník takovéto pochopení, i když ten mistr by si myslel, že vám
chybějí správně myšlenky. Kterýkoliv mistr, jestliže by měl takovéhoto učedníka, tento
učedník by byl dřív či později poslán domů, protože jestliže neděláte to, co vám říká váš
mistr, jaký jste potom učedník? Co se děje dnes, je odlišné. Děje se náprava Zákona a sahá to
dost nad sebekultivaci bytosti. Když bytost zasahuje do vás a do Dafa, tato bytost by měla být
odstraněna a není to už víc záležitost toho, jestli jste jako jednotlivec milosrdný; je to spíše
záležitostí toho, zda jste zodpovědný k Dafa.
Jste učedník Dafa, nemyslete si tedy, že cíl zachraňování lidí je jen pro vás samotné, abyste
se dokultivovali k dovršení. Není. Zodpovědností učedníka Dafa je potvrzovat Zákon.
Nebudete ani potvrzovat Zákon? Když poškozují Dafa, jste lhostejný? Učedníci Dafa v Číně
byli zabiti v pronásledování těmito věcmi – nemá to s vámi nic do činění? Získali jste všechno
ze Zákona, přičemž Dafa od vás nechce nic na oplátku. Ale protože jste jedním z učedníků
Dafa, jestliže by tu Dafa nebyl, mohli byste vůbec existovat? Není ochraňování Dafa
ochraňováním sebe samého? Ve skutečnosti si myslím, že problém tohoto studenta překračuje
obyčejnou zmatenost. Nedočetl jsem, co je na papírku s otázkou…
Otázka: … vymyslel si určité věci, mezi jinými recitování Lunyu určitý počet krát a přidání
několik svérázných muder2 a říká, že to má silný účinek. (Učitel: Vidíte, neřekl jsem, že jeho
problém překračuje obyčejnou zmatenost?) (Obecenstvo se směje) Potichu obchází jiné
studenty a učí je to.
Učitel: To je zasahování. Nyní ho využívají démoni, jen to ještě není tak vážné. Takže co
se týká tohoto studenta, jeho úroveň velmi poklesla a v porovnání s učedníky Dafa, kteří
potvrzují Zákon spravedlivým způsobem a s důstojností se jeví jako velmi ubohý (Učitel si
vzdychne) a je daleko pozadu. Ve skutečnosti nemůže zasahovat do jiných studentů, protože
mnoho studentů může rozeznat, že nemá pravdu a jen malá menšina, která má silné
připoutanosti, bude ovlivněna.
Otázka: Zdá se mi, že staré síly uspořádaly pro nás nějaké kritické okamžiky a chtějí nás
udržet dole, ale pokud těmi zkouškami projdeme a překonáme ta trápení, budeme schopni
opustit naše základní připoutanosti a činit se tak lépe.
Učitel: Ano, jestliže byste nebyli k ničemu připoutáni, staré síly by neměly žádnou
výmluvu a nemohly by vám nic udělat.
Otázka: Jaká je úloha Taiwanu v nápravě Zákona a co s ním bude, když Zákon napraví
lidský svět?
Učitel: Náprava lidského světa Zákonem je záležitost budoucnosti. Co se týká úlohy
Taiwanu, mohu vám říci, že zatímco [on a Čína] mají stejné předky a patří do stejné etnické
skupiny, postoje vůči Dafa na dvou stranách Úžiny jsou různé a je to ostrý protiklad.
Otázka: Jak konkrétně učedníci Dafa poznají ten den, když skončí období nápravy
Zákona?
Učitel: Nebuďte připoutaní. Když ten den přijde, historie tohoto starého vesmíru se skončí
a učedníci Dafa se dovrší. V tom okamžiku, když se dovršíte a stanete se odemknutí, pro
2

Poznámka překladatele: Tento pojem se jinde překládal jako „znaky rukou“ nebo „pozice
rukou“.
21

vnímající bytost je to jen věc přechodu z jedné sekundy k další – a není to ani jen sekunda – z
jednoho okamžiku k dalšímu, a dělící čára mezi lidským a božským je překročena. Kultivace
učedníka Dafa jde z mikrokosmu k povrchu, a proto ta část, která byla úplně zkultivovaná v
mikrokosmu nebude nic dělat, když ji neovládá hlavní tělo, ale ví všechno, protože ukončila
kultivaci. Je tam vaše část, která je v nejvyšší sféře, do které jste se vykultivovali a v každé
jedné sféře pod ní, celou cestou dolů a vy budete znát situaci ve všech sférách, ve kterých se
nacházíte. Takže z jedné sekundy na druhou člověk okamžitě přestane být člověkem a stane se
bohem. V tom okamžiku budete znát všechno a v tom okamžiku se stanete všemohoucími,
vznešenými bohy.
Otázka: Je současná politická situace na Taiwanu plánem starých sil, nebo byla způsobená
připoutanostmi učedníků Dafa?
Učitel: Zdá se, že naši žáci jsou tímto skutečně znepokojení. Učedníci Dafa nezapříčinili
tuto situaci; ty věci nemají nic do činění s našimi učedníky Dafa. Byly všechny způsobené
faktory, které staré síly zanechaly v minulosti. Ale soudíc podle věcí v současnosti se zdá, že
pozůstatky starých sil už nedokáží uskutečňovat svá přání.
Otázka: Máme studenta, který potom, co zlo začalo se svým pronásledováním, šel apelovat
do Pekingu. Ale od té doby už čte jen Zhuan Falun a ne novější písma. Mnohokrát jsme si s
ním sdíleli naše myšlenky, doufajíc, že se vytrhne z toho pokřiveného pochopení, ale nic z toho
nebylo účinné. Mohu se zeptat, jaký druh „těžkého kladiva“ bychom měli použít, abychom ho
probudili? (Učitel se směje) (Obecenstvo se směje)
Učitel: Mluvte s ním s dobrými úmysly a zjistěte, jaké jsou jeho připoutanosti. Má duševní
překážku kvůli připoutanosti a má strach, a toto přineslo ten stav. Uvěřil lžím a propagandě
zla – co jiného? Ale ví, že Zákon je dobrý, takže prožívá konflikt a nemůže opustit nějaké
věci. Jestliže to skutečně nemůže zvládnout, potom je to jeho vlastní problém. Ale jestliže je
tu stále naděje na jeho záchranu, potom byste mu měli pomoci.
Otázka: Nedávno jsme použili formu uměleckých vystoupení na objasňování pravdy ve
společnosti a výsledky byly výborné. Některé skupiny nás pozvaly, abychom předváděli
cvičení a vyučovali praxi, přičemž jedna skupina se skládá výlučně z pacientů nemocných
rakovinou. Rád bych se zeptal, jak se máme zachovat? Chystáme se také zorganizovat velké
vystoupení. Můžeme vybírat vstupné? Můžeme vybírat peníze pro jiné skupiny?
Učitel: V žádném případě nemůžete vybírat peníze pro jiné skupiny a neměli byste dělat
věci, které nemají význam pro učedníky Dafa. Pro učedníky Dafa je prvou prioritou
potvrzování Zákona, objasňování pravdy, zachraňování vnímajících bytostí a odporování
pronásledování, a nic by nemělo zasahovat. Jestliže děláte věci, které nemají spojení s Dafa,
potom to, co získáte, nebude hodno úsilí.
Někteří lidé si mohou myslet: „Jestliže pro ně vybírám peníze, ti lidé mohou být dobří vůči
Falun Gongu.“ Takto to nefunguje. Vyučoval jsem Zákon už tak mnoho let a nikdy jsem
nepomyslel na použití peněžních prostředků, moci nebo osobního vlivu, abych přivedl lidi k
získání Zákona. Jestliže nepřijde kvůli Zákonu, potom to není dobré.
Otázka: Zatímco pokračují soudní procesy, mohou naši studenti objasňovat pravdu
soudcům? Poškodilo by to bezúhonnost soudního procesu?
Učitel: Říkat o pronásledování by neměl být problém a mělo by být v pořádku, když
studenti, kteří nejsou částí soudního procesu, objasňují pravdu. V lidském světě se lidé
zapečetili hromadou omezení, ale jestliže děláte věci s moudrostí, nebudete dělat něco
špatného a neměl by tam být problém.
Otázka: Koordinátorka, která objasňovala pravdu na jistém turistickém místě v Hong
Kongu dokázala napravit to místo tak dobře, že je to skutečně obdivuhodné. Někteří studenti
si o ní myslí, že je bůh. Někteří lidé řekli, že jít tam objasňovat pravdu jeden týden je lepší než
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se kultivovat na Taiwanu po celý rok. (Obecenstvo se směje) (Učitel: To je už extrém.) Protože
mnoho studentů tam jde z obdivu…
Učitel: Naši studenti – pamatujte si to – někteří naši studenti se činili dobře, ale ona se
stále ještě kultivuje. Takže jestliže děláme tyto věci, nebude to vést studenty k vytváření si
připoutaností? Nestanou se studenti trochu příliš potěšení sami sebou? Takže si myslím, že
stále musíte být opatrní. Ano, když se student v jistém ohledu kultivoval dobře, měli bychom
se od něho učit. Ale ten student se stále kultivuje a stále má lidské připoutanosti, které ještě
nebyly odstraněny, takže stále musíte používat Zákon jako váš standard.
Otázka: … nedávno ta žena trvala na změně způsobu vysílání spravedlivých myšlenek.
Změnila pořadí pětiminutových segmentů a prvých pět minut změnila z odstraňování všech
špatných myšlenek v její vlastní mysli na odstraňování temných přisluhovačů. Nutí jiné
studenty, aby následovali její metodu.
Učitel: Vidíte, už je to tu. (Obecenstvo se směje) Způsobilo jí to vytvoření připoutaností –
vidíte, co se nyní stalo? Přivedli jste ji k tomu, že dělá věci svým vlastním způsobem. Proto
vám říkám, že musíte mnoho studovat Zákon a používat Zákon jako váš standard. Když se
člověk v jistém ohledu dobře kultivuje, je to proto, že se dobře kultivuje v Zákoně, ne proto,
že je lepší než Zákon. Takže jestliže následujete příklad podle někoho namísto toho, abyste se
učili ze Zákona… [pamatujte si, že] předtím, než ten člověk ukončí svoji kultivaci, stále má
chyby a když je dobrý v jednom ohledu, neznamená to, že je dobrý v každém ohledu. Nyní se
to skutečně stalo, spustili jste připoutanost té studentky. Dávejte pozor na takovouto věc.
Otázka: Mistře, můžete nám prosím říci, jak můžeme šířit jiným lidem vlastnosti vesmíru
Pravdivost, Soucit a Snášenlivost použitím médií důvtipným a moudrým způsobem? A jaké
jsou bytosti v taoistických rájích?
Učitel: O čem to mluvíte? (Obecenstvo se směje) „… šířit jiným lidem… použitím médií
důvtipným a moudrým způsobem?“ Proč se mi zdá, že to není něco, co by řekl učedník Dafa?
Možná je to nový student. Neexistuje žádná „důvtipná a moudrá“ cesta. Učedníci Dafa
všichni dělají věci podle Zákona; mají soucit se všemi bytostmi a umožňují vnímajícím
bytostem poznat co je nádherné. Dělají to na základě toho, co zapadá do jejich vlastních
okolností a dělají to na základě svého vlastního přání.
Jaké jsou taoistické ráje? Taoistický systém, jak jsem řekl předtím, taoistický systém v
minulosti neměl ráje. Taoisti se kultivují samostatně a v úplné osamělosti a dokonce i v
nebesích zůstávají v jeskyních. A taové na nebesích se také toulají a jen ve velmi malém počtu
případů mají taoistické chrámy. V nedávné době se s objevením taoistického náboženství
objevily nějaké buddhisticko-taoistické polemiky. Proto bylo založeno taoistické náboženství
a taoistické náboženství také začalo mít buddhy a bóddhisattvy. Všechny tyto věci byly
rozřešeny.
Otázka: Když jsou manžel a manželka oba dva učedníky Dafa a mají konflikty a problémy,
které není možno rozřešit, mohou se rozvést? (Obecenstvo se směje) Má to něco do činění s
kultivací?
Učitel: Řekl bych, že máte ve své kultivaci opomenutí, i když někteří studenti by mohli
říci, že postupujete dobře. Nejste příliš připoutáni k těm lidským věcem? Jestliže by oba dva z
vás mohli opustit své já a kultivovat se dobře a neměli jste tak silné vědomí sebe, nemohli
byste potom vyřešit věci dobře, za předpokladu, že manžel i manželka jsou učedníky Dafa?
Co se týká rozvodu, řekl jsem vám, abyste se přizpůsobili běžné společnosti jak se jen dá;
dnes, ať je to rozvod nebo sňatek, neřeknu nic. Mluvím o věcech z hlediska principů Zákona.
Ale řeknu vám, ty věci nebudou v budoucnosti dovoleny. Jsou výsledkem současného stavu v
dnešní společnosti. Nemohu vás nutit dělat věci určitým způsobem, ale životům v
budoucnosti nebude dovoleno to dělat, ani by to nedělali [jestliže by mohli].
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Řekněme si tedy trochu o lidských bytostech. Dnes lidé považují city za velmi důležité, ale
city jsou jednou z nejnespolehlivějších věcí. „Když si ke mě dobrý, jsem šťastný, a když už ke
mně nejsi dobrý, ten pocit je pryč.“ Jak byste tedy mohli počítat s takovou věcí? Mohly by
citové vazby podepírat manželství? U lidských bytostí tam není jen morální závazek, ale také,
mezi mužem a ženou, jste si vzájemně zavázáni. Takže z hlediska ženy, když vložila celý svůj
život do vašich rukou, potom by si muž měl uvědomit, „Tato žena mi svěřila celý svůj život.
Musím za ni být zodpovědný.“ Smysl zodpovědnosti, který mají navzájem k sobě manžel a
manželka je něco, co lidé dnes neuznávají a necení si. Samozřejmě, stav dnešní společnosti
není takový, [jak jsem právě popsal, ] takže vás k tomu nezavazuji. Jako učedníci Dafa byste
se měli dobře chovat a co nejvíce se snažit předejít takovým věcem [jako rozvod].
Samozřejmě, nyní jsem mluvil jen o mužích. Musím nyní také trochu promluvit o ženách.
(Obecenstvo se směje) Začnu tedy zlehka. (Obecenstvo se směje) Jako žena, musíte na
oplátku umět pochopit svého muže. Ženy: všechny chcete, aby váš muž, váš manžel, byl
silný, čestný a důstojný, mužný chlap, ale svými činy ho stále potlačujete, udržujete ho pod
tak těsnou kontrolou, že je jako žena (obecenstvo se směje). Jak by tedy mohl být mužný?
Když je celá společnost v tomto stavu, přemýšlejte o tom, muži ve společnosti se všichni stali
ženskými-muži, (obecenstvo se směje) a všechny ženy se staly mužskými-ženami (obecenstvo
se směje) – je to převrácení jinu a jangu. Samozřejmě, společnost je taková a já netrvám na
tom, abyste byli takoví a takoví. Máme nějaké studentky, které jsou skutečně velmi
talentované a jsou jistí lidé, kteří jsou skutečně ohromující, (Mistr se směje) a někdy
předstihují muže z hlediska schopností. Ale i tak, mnohokrát skutečně musíte být ohleduplné
ke svým mužům. Jako kultivující se, musíte být dobrým člověkem ať jste kdekoliv a musíte
být ohleduplní k jiným – takže proč doma nemůžete být ohleduplná a chápající ke svému
vlastnímu muži? Nemáme zanechat budoucímu lidstvu nejlepší věci? Jestliže jste oba dva
praktikující, měli byste být k sobě ohleduplní a jestliže jste, jak byste mohli mluvit o rozvodu?
Manželství by mělo být něco nezničitelného. (Obecenstvo se směje) (Učitel si vzdychne)
Otázka: Rád bych vás požádal, abyste prosím pohovořil tom, jak objasnit pravdu
podnikatelům.
Učitel: Lidské bytosti jsou připoutané k vlastním zájmům. Pro běžné lidi, vlastní zájem je
nad vším ostatním a lidské bytosti jsou jednoduše takové. Když jim řeknete o pravdě,
pochopí, „Ach, vy jste dobří lidé a pronásledují vás. Ale já i tak musím jít vydělávat peníze.“
Protože různé země tam pokračují v investovaní peněz v té době, když je Falun Gong
pronásledován, dalo to zlu schopnost a peníze na pronásledování Falun Gongu a způsobilo, že
ty země, které tam investovaly peníze, se staly závislými na tom trhu, takže se neodvažují
něco odhalit nebo zaujmout postoj proti pronásledování. Lidské bytosti jsou jednoduše
takové, pokud nenastoupí kultivaci, takže můžeme jít jen takto daleko, abychom jim
odevzdali vzkaz. Co se týká podnikatelů, můžete to nechat tak.
Otázka: Rád bych se zeptal Mistra, Šákjamuni potvrdil a osvítil se k „Přikázání,
Koncentraci, Moudrosti,“ takže když se my přizpůsobujeme Zákonu, musíme také potvrdit a
osvítit se, v rámci Dafa, k našim vlastním principům, které jsou přizpůsobené Zákonu – je to
tak?
Učitel: Ano, ale ještě jsem neskončil rekapitulaci těch věcí, které máte potvrdit a osvítit se
k nim, takže ještě nevíte, jaké jsou – nebudete vědět, dokud nebudete Osvícení, protože naše
metoda kultivace je odlišná. Nechoďte vytvářet něco, jen abyste byli odlišní. Jestliže odejdete
a zítra vynaleznete nějaký nový pojem a budete vyhlašovat „Já kultivuji toto,“ potom jste
odbočili.
Otázka: Učedníci Dafa z Austrálie, Japonska, Malajsie, (Mistr: Myslím, že tyto přečtu.)
Austrálie, Japonska, Malajsie, Indonésie, Singapuru, Macaa, Koreji, Taiwanu, Nového
Zélandu, učedníci Dafa ilegálně zadržovaní v pekingském ženském táboře nucených prací,
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Lizhou v provincii Guangxi, Meizhou v provincii Guangdong, Shenzhen, Yangzhou v provincii
Jiangsu, Sydney, Minghui škol v Japonsku, Ningbo v provincii Zhejiang, Zhuhai, Hangzhou,
Qingdao v provincii Shandong, Haiyang, Shanghai, Yanbian, Wuhan, Shanxi, města Jilin v
provincii Jilin, města Shuangcheng v provincii Heilongjiang, Weihai, Fanyu v provincii
Guangzhou, Xi-an, Pekingu a města Jiangmen v provincii Guangdong zdraví nejsrdečnějším
pozdravem velkolepého, váženého Mistra.
Učitel: Děkuji vám všem. (Potlesk) Vím. Je to tak zejména u studentů v Číně, znám jejich
pocity, vím, že touží po Mistrovi a ve skutečnosti cítím totéž vůči nim. Zlo bude odstraněno;
tmavá oblaka nemohou zatemnit oblohu.
Otázka: Když jsem telefonoval do Pekingu, abych objasnil pravdu, zdvihl telefon
praktikující. Řekl jsem jim: „Učedníci Dafa po celém světě na vás myslí. Věřte prosím pevně v
Mistra a v Dafa. Je to těžké vydržet, ale můžete to vydržet. Je to těžké udělat, ale můžete to
udělat.“ Praktikující mě požádal, abych od něho pozdravoval Mistra, když vás uvidím. Všem
chybíte.
Učitel: Děkuji vám všem. (Potlesk)
Otázka: Rád bych odevzdal Mistrovi pozdravy od úředníků veřejné bezpečnosti v provincii
Guangdong. V současnosti tam jsou (Učitel: Přeskočím tu část, která říká jejich počet), kteří
vidí pronásledování takové, jaké je.
Učitel: Situace objasňování pravdy a zachraňování vnímajících bytostí se mění rychleji pro
učedníky Dafa v Číně než mezinárodně a je to proto, že je tam konec konců obrovský počet
učedníků Dafa; téměř 100 miliónů učedníků Dafa vytváří obrovský vliv odporováním
pronásledování. Objasňování pravdy po celém světě a zachraňování vnímajících bytostí mimo
Čínu pomohlo lidem jinde uvědomit si pravdu a odsoudit pronásledování a to odstranilo zlo.
Je to výsledek nápravy Zákona a součinnosti úsilí učedníků Dafa po celém světě. Ale aby se
pronásledování v Číně skončilo dřív než přijde náprava Zákona, učedníci Dafa v Číně stále
musí hrát hlavní úlohu. Co se týká současného pronásledování, mnoho členů běžné veřejnosti
v Číně je jím pobouřeno a není to jen běžná veřejnost, na nejvyšších vrstvách společnosti
také, a dokonce na nejvyšším stupni vlády mnoho lidí vystoupilo a hovořilo přímo o faktech
pronásledování vůči Falun Gongu. Brzy lidé povstanou a odsoudí toto pronásledování.
Otázka: V nedávných písmech (jingwen) jste vzpomínal větší zodpovědnosti, které nás
očekávají v budoucnosti. Vztahovalo se to na naše sestupování do pozemského světa po
Dovršení, abychom zachránili naše vnímající bytosti?
Učitel: To co děláte nyní je zachraňování vnímajících bytostí. Nemůžete jít nahoru a potom
přijít zpět. (Obecenstvo se směje) Kdo by se chtěl vrátit? Jste tu a myslíte si, že toto místo je
dost dobré, ale je to proto, že vaše oči nemohou vidět zdejší realitu věcí. Hned jakmile
přijdete tam nahoru a podíváte se zpět, zjistíte, že v tomto lidském světě je to jednoduše
špinavé a nechtěli byste se vrátit zpět, ani kdybyste o to byli požádáni. Proto říkám, že těch
bytostí, které se odvažovaly přijít sem a získat Zákon je nutno si vážit. Ale pronásledování
starých sil způsobilo, že vnímající bytosti zhřešily vůči Dafa a činy lidských bytostí během
tohoto pronásledování skutečně zničily mnoho lidí a zničily mnoho životů.
Otázka: Jak by měli tělesně postižení učedníci provádět vysílání spravedlivých myšlenek?
Ptám se proto, že moje pravá ruka je ochrnutá.
Učitel: Potom můžete použít svoji levou ruku. Nezáleží na tom, protože je dokonce v
pořádku nepoužívat žádnou mudru při vysílání spravedlivých myšlenek. Žádal jsem vás
používat mudru, abych vám pomohl dosáhnout silnější pocit toho, že vysíláte spravedlivé
myšlenky, abych vám dal větší pocit řízení, to je všechno.
Otázka: Jak můžeme na Taiwanu povzbudit ostatní praktikující, aby změnili pasivitu na
aktivní potvrzování Dafa a vážili si posledního úseku času nápravy Zákona?
25

Učitel: Ohledně tohoto, ve skutečnosti, o studenty na Taiwanu se obávám nejméně. Kvůli
postoji vlády vůči Dafa tam mě to příliš neznepokojuje. Protože Zákon je dostupný, studenti
se činili velmi dobře. Někdy cítím, že to, co dělají, se podobá tomu, co se dělo tehdy, když
jsem byl v Číně. (Potlesk) Co se týká velmi malého počtu lidí, kteří se nečiní dobře v
některých oblastech, je to projev procesu studentova získávání lepšího pochopení a procesu
dospívání nových studentů a všechno toto se postupně zlepší. Narušení, se kterými se
setkávají ve své osobní kultivaci nejsou stejná jako pronásledování v Číně, ale samozřejmě, že
tam často budou zkoušky pro jednotlivce. Takže jako kultivující to musíte chápat správně.
Nemůžete se obávat velkých trápení a zkoušek. Kultivovali byste se, kdybyste trávili všechny
vaše dny v úplném pohodlí a štěstí?
Otázka: Když studujeme Zákon s čínskými studenty, čteme odstavec v čínštině a potom
odstavec v japonštině. Někteří čínští studenti si myslí, že studování Zákona tímto způsobem je
příliš pomalé a že to není tak účinné jako čtení jako jedna [jazyková] skupina.
Učitel: Myslím, že oba způsoby jsou dobré, je v pořádku nechat japonsky mluvící studenty
číst spolu a čínsky mluvící studenty číst spolu. Jakkoliv je to pro vás lehčí. Není žádné
absolutní pravidlo. Jednoduše dělejte to, co pomáhá lidem se zlepšovat.
Otázka: Jsem dost mladý. Když vidím připoutanosti některých jiných praktikujících, kteří
jsou starší než já, neodvažuji se na ně poukázat. Je to strach – připoutanost?
Učitel: Neobávejte se. Když vidíte něco, co je nesprávně, můžete o tom mluvit nahlas.
Dokonce velmi, velmi mladí učedníci mohou mluvit o tom, co vidí.
Otázka: Znám studenta, který udělal obrovskou chybu před několika lety a skutečně měl
negativní dopad na Dafa. Nyní je ve skutečně těžké situaci. Měl bych mu pomoci?
Učitel: Jestliže ten člověk udělal zlé věci a přestal praktikovat, potom ho nemůžete nazývat
studentem. Nyní jste všichni zaneprázdnění objasňováním pravdy, takže můžete posoudit
sami, zda se vyplatí strávit mnoho času pomáháním mu. Zda ten člověk může stále být
zachráněn a jaký je poměr mezi ztrátou a ziskem, když to uděláte s vašimi současnými
schopnostmi, to jsou věci, které byste si měli rozhodnout sami na základě okolností.
Otázka: Na Taiwanu se noviny v čínském jazyce čtou mimo Čínu nejvíce. Mistře, dal byste
nám prosím nějaké rady do budoucnosti při publikovaní deníku na Taiwanu?
Učitel: Stále řeknu stejnou věc: udělejte rozhodnutí sami na základě okolností našich
studentů a schopností. Nežádejte Mistra, aby něco potvrdil. Hned jak Mistr něco řekne,
řeknete: „Mistr to řekl,“ a nebudete se starat o to, zda je to realizovatelné, zda jsou tam složité
problémy, zdali jsou podmínky zralé – nebudete se starat o nic a budete trvat na dělání toho.
Proto říkám, že musíte věci plánovat podle vašich okolností.
Otázka: Jak bychom měli rozumět větě: „Opráším usazený prach a všechny jejich pravé
podoby jsou viděné“?
Učitel: „Opráším usazený prach“… od začátku času ve vesmíru až do současnosti uběhlo
nezměrné množství času. Vesmírná těla se stále rozpadávají, je to právě jako metabolizmus.
Rozpadnou se, a potom se znova vytvoří, zformují se, a potom se znova rozpadnou. Kvůli
tomu lidská věda ve skutečnosti věří tomu, že to byla velká exploze, která vytvořila tento
vesmír. Vesmírný prach padal dolů a špatné elementy postupně šly dolů. Shora dolů, žádná
úroveň není tak čistá jako byla tehdy. Speciálně Tři říše se zhoršovaly víc a víc; byly zahaleny
prachem tak dlouho a ten prach je stále hrubší. Když byl předtím vypuštěn Měsíc, nebyl tak
velký jako je dnes; dnes tloušťka jeho vnějšího povrchu narostla o desítky kilometrů. Takže co
se týká toho, že: „Opráším usazený prach a všechny jejich pravé podoby jsou viděné,“
vnímající bytosti byly pokryté nějakými vnějšími faktory a mnoho špatných elementů
dokonce znečistilo i samotné bytosti, a konkrétně lidstvo bylo ovládáno vnějším zlem během
pronásledování Dafa. Takže potom jak jsou tyto věci očištěny, podíváme se a uvidíme, jaké
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jsou ty bytosti. To je to, co to znamená. (Potlesk)
Otázka: Celkové plánování i koordinace jsou přítomné při libovolném problému. Proč nás
nabádáte ke koordinaci, ale ne k celkovému plánování?
Učitel: Musíte se jen dát dohromady a mluvit o tom, jak dělat věci. Náprava Zákona má
svůj vlastní postup. Ve skutečnosti, to co děláte, jsou jen tři věci; předpoklady už byly
stanoveny. S těmito třemi věcmi jako ohniskem si určujete, jak je dělat dobře a současně se
kultivujete dobře a zachraňujete vnímající bytosti – nejtěžší částí je zachraňování vnímajících
bytostí. Dělání věcí dobře je ve skutečnosti záležitostí koordinace. Když říkám koordinace,
mluvím o spolupráci a dělání věcí spolu. Potvrzování Zákona je také kultivace a jestliže se
všichni díváte dovnitř, budete schopni spolupracovat dobře. Dafa je kultivace a není tam nic
jiného. Učedníci Dafa dělají věci na objasňování pravdy, aby za prvé, zachránili všechny
bytosti a za druhé, omezili pronásledování, odhalili pronásledování a odporovali mu. Nemáme
žádné jiné cíle. Takže co se týká aktivit, které učedníci Dafa organizují a objasňování pravdy
pomocí médií, dáte se dohromady, abyste věci naplánovali a to jsou věci, které dělají naši
studenti jako jednotlivci.
Otázka: Jsou faktory mimo vesmíru stejnou věcí jako neživá, stojatá voda?
Učitel: Neživá voda, o které jsem mluvil je jen formou na jisté úrovni vesmíru. Vesmír je
tak spletitý, že se nedá popsat lidským jazykem. V určitém bodě není ani voda, již to není
voda. Vesmír je neuvěřitelně obrovský a v každé ohromné sféře je základní důvod za
vytvořením toho vesmíru, ale žádný z nich není nejzákladnějším důvodem. Ale pro bytosti
určité sféry, když to všechno vidí, myslí si, že je to základní důvod. To je velmi častý jev.
Otázka: Mohou se koordinátoři sdružení Dafa stavět nad studenty? Studenti nemohou
vznášet kritiku a hlavní koordinátor vytváří frakce a uzavřené skupiny.
Učitel: Myslím, že jestliže má koordinátor skutečně takový problém, potom tomu skutečně
musí věnovat pozornost. Proč o vás, koordinátorovi, studenti přemýšlejí takto? Možná je to
ten případ, že máme mnoho problémů? Měl byste o tom nyní skutečně popřemýšlet.
Koordinátoři, vlastně, když řeknu koordinátoři, nebo lidé s pozicemi zodpovědnosti, je to jen
pojmenování. Za co jsou „zodpovědní“? Mohli by být zodpovědní za Dafa? Skutečně byste to
zvládli? Jste vlastně jen spojkami, lidmi, kteří slouží jiným a nemáte moc ani autoritu.
Koordinujte všechny dobře a to je nejlepší funkce, kterou můžete zastávat při pomáhání
Mistrovi na lidské povrchové úrovni.
Nezdá se být přiměřené říci, že koordinátoři shromažďují zástupy, aby vytvářeli zájmové
skupiny. Nestarají se a nedohlížejí vlastně všichni koordinátoři na všechny studenty? Možná
se někdy zdá být blíže k těm, co jsou kolem něj, a je pravděpodobné, že to vyvolá v jiných
studentech ten dojem. Jestliže jistí studenti mají problémy s koordinátorem a rozšiřují mezi
některými studenty nedostatky koordinátora, potom ten problém nezahrnuje jen koordinátora.
Kultivujete se, takže proč se nedíváte dovnitř? Rozněcujete nepřátelství mezi studenty vůči
koordinátorovi, vedete skupinu lidí proti koordinátorovi, a to je nezodpovědné vůči sobě i
vůči Dafa. Já se dívám na obě strany.
Takže co se týká koordinátora, musíte se činit dobře; co se týká studentů, nemůžete se stále
zaměřovat na koordinátora. Jste učedníkem Dafa a každý člověk se sám kultivuje, ale co
děláte vy? Pomáháte jen koordinátorovi kultivovat se? Nekultivujete se sami? Není toto tím
problémem? Ale co se týká koordinátora, skutečně máte vážný problém? Jestliže nemůžete
pomoci Mistrovi vést studenty ve vaší oblasti dobře, nemáte potom sami problém? Víte, co si
myslím? Nemohu opustit žádného z učedníků Dafa. Každý člověk je mi rodinou, takže jak
můžete zacházet s různými členy mé rodiny různě? Budu vás určitě podporovat, vás
koordinátory, když přijde na práci Dafa, a dobré vedení místních studentů je skutečně velkým
přínosem. Běžní lidé mají přísloví: „Nevyužívej pochybného člověka; jestliže používáš
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někoho, nepochybuj o něm.“ To říkají běžní lidé. Dafa vás ukovává, ale jako naši učedníci
Dafa byste měli odstranit všechny vaše připoutanosti, včetně připoutanosti k tomu, že jste
koordinátorem nebo vedoucím. Každý je praktikujícím. Jen je to tak, že vy jste někdo, kdo
dává víc ostatním. Takže koordinátoři, toto od vás vyžaduji jako váš Mistr.
Konání práce Dafa je také kultivace a žádná z pracovních metod v běžné společnosti nemá
nic do činění s tím, jak postupujete jako koordinátor v Dafa. Jinými slovy, tato forma nebo
způsob práce, kde někdo má i zodpovědnost a zároveň je i obyčejným praktikujícím, předtím
neexistovala. Zkoumáte své vlastní cesty a každý koordinátor Dafa se zoceluje. Na začátku se
možná nečinil příliš dobře, ale postupně by měl dozrát. Během toho procesu bude jistě mít
nedostatky a dělat chyby, a to je procesem zocelování se. Takto se na to dívám jako váš Mistr.
Nemohu ho nahradit nikým jiným předtím, než se zocelil ke zralosti, a začít zocelovat nového
člověka od nuly, protože v tom procesu by bylo mnoho chyb a studenti by měli mnoho
stížností a to by mohlo dokonce poškodit celkový stav Dafa a narušit potvrzování Zákona
učedníky Dafa jako jedním tělem.
Když má koordinátor problém, studenti by ho měli na něj upozornit a dokonce mu to říci
vážnými slovy. Co se týká studenta, měli byste položit Dafa na první místo, namísto toho,
abyste vždy kladli na první místo své vlastní názory a upozorňování na to, jak se jiní mýlí.
Jestliže určitý koordinátor ve sdružení Dafa skutečně brání studentům dělat věci, potom
skutečně má vážný problém, protože se to rovná zasahování do kráčení každého učedníka
Dafa po své vlastní cestě potvrzování Zákona. Jestliže je ten člověk skutečně takový, potom
musíme přemýšlet o tom, zda je ten člověk vhodný; nebude to fungovat, jestliže bude takto
pokračovat. Ale jestliže je to jinak, nebo jestliže někteří studenti ve skutečnosti věci zpackali a
nechtějí poslouchat radu koordinátora a obrátí to naruby a vyhlašují, že zasahuje do
potvrzování Zákona studenty, potom to není dobře. V tom případě, proč se učedníci Dafa
nedokáží na věci podívat z pohledu Dafa? Chci, aby se každý člověk zocelil ke zralosti.
Jestliže se na to podíváme z jiného úhlu, vaše konflikty jsou ve skutečnosti testy, kterými
musíte projít v procesu zlepšování. Všichni se zlepšujete a každý člověk by se měl dívat
dovnitř na sebe. Na straně koordinátora, když se objeví ty problémy, nemůžeme říci, že za to
nejste zodpovědný – musíte za to nést zodpovědnost. Jestliže jste se nečinil dobře při vedení
takové velké skupiny studentů a zodpovědnost je velká, měl byste si to uvědomit. Jako váš
Mistr, nemohu zanechat jediného učedníka a řeknu vám, že jako koordinátor, nemůžete
zanechat ani jediného z mých učedníků. (Potlesk) Když je student s vámi zadobře, děláte s
ním věci a když vás někdo neposlouchá, vyloučíte ho? Nemůžete být takový a jako váš Mistr
nechci takového koordinátora. Musíte koordinovat způsobem, který umožní lidem pracovat
společně a musíte se neustále zlepšovat na základě Zákona a vytvářet spravedlivé prostředí,
aby učedníci Dafa mohli dobře dělat věci na potvrzování Zákona, jako objasňování pravdy,
zachraňování vnímajících bytostí a omezování pronásledování.
Otázka: V posledních čtyřech letech někteří studenti Falun Gongu z Číny utratili mnoho
peněz, aby přišli pracovat do Koreji. Jejich imigrační statut je ilegální a jejich měsíční příjem
je sedm až deset tisíc jenů. Nejsou schopni si uvědomit zodpovědnost, kterou má učedník Dafa
během období nápravy Zákona a přišli sem jen aby vydělali peníze a posílali je domů. Říkají
dokonce, že to bylo uspořádáno Mistrem. Rád bych se zeptal, jak můžeme přesvědčit tyto
studenty, aby se vrátili do Číny potvrzovat Zákon?
Učitel: Když učedník Dafa vidí, že je situace v Číně tvrdá, že je stále víc učedníků Dafa
pronásledováno a že mnoho lidí ve světě je otráveno, jestliže učedník Dafa nedělá věci, které
má učedník Dafa dělat, je potom ještě učedníkem Dafa? Je v pořádku opustit Čínu, abyste
dělali věci pro Dafa, ale jestliže někdo nedělá věci Dafa, jak by ještě mohl být hoden být
učedníkem Dafa? Ať jsou v Číně nebo v zahraničí, stále by měli být učedníky Dafa. Když se
stanou stejnými jako běžní lidé, jsou běžnými lidmi. Takže ohledně těchto studentů, musíte
jim jasně vysvětlit, že jestliže tam chtějí zůstat, musí dělat to, co by měl dělat učedník Dafa.
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Otázka: V poslední době byly rozdíly v názorech a nedorozumění mezi kultivujícími dost
velké. Rád bych se zeptal Mistra, zda je to proto, že čím dále jdeme v poslední fázi kultivace,
tím jsou větší rozdíly mezi úrovněmi kultivujících? Nebo je to zasahování starých sil?
Učitel: Je pravdou, že rozdíly mezi úrovněmi studentů se zvětšují, ale ani zasahování
starých sil nikdy nepřestalo. Takže kdykoliv jsou tam osobní faktory v názoru studenta, budou
toho využívat. Tento jev se už tak často nevyskytuje. Ve skutečnosti jsem o takovéto věci
mluvil mnohokrát. Kultivující se studenti jsou kolektivním celkem a projeví se všemožné
druhy ještě neodstraněných myšlenek. Jestliže se nechcete dívat dovnitř a kultivovat se,
potom se vykrystalizuje složitá situace. Takže když se tyto problémy v některé oblasti objeví,
je jisté, že tam je problém se studováním Zákona v té oblasti. Všichni, kteří jsou v tom
zahrnutí, jsou zodpovědní a nekultivovali se dobře, alespoň co se týče tohoto problému.
Otázka: Jak se lišíme od náboženství?
Učitel: Dafa je bez formy! Cesta, po které vás dnes vedu je nejčistější. Odhodili jsme
všechny věci s formou a díváme se jen na srdce. Kultivace je základním kamenem stoupání
bytosti, přičemž cokoliv, co má vnější formu, bude vyvolávat připoutanosti. Podívejte se kolik
je tu dnes nábožensky založených lidí, kteří neobhajují buddhy, taa nebo bohy, ale namísto
toho obhajují náboženské formy. To, čemu věří, nejsou bohové, ale forma náboženství a
průběh budování náboženství – to je rozdíl jako mezi nebem a zemí. Víra v bohy a víra v
náboženství – jsou diametrálně odlišné. Náboženství vyvolávají připoutanosti lidí k samotným
formám a vážně ovlivnily spravedlivou víru lidí v bohy. Ve formách jsou faktory, které
ovlivňují pokrok kultivujícího.
Otázka: Někdy, když se setkám s těžkými zkouškami, nevím, zda je to výsledek mé vlastní
karmy nebo uspořádání starých sil.
Učitel: Bez ohledu na to, zda to jsou uspořádání starých sil nebo karma, měli bychom
nejdříve přezkoumat sebe. Žádám vás, abyste se nejprve očistili dokonce i když vysíláte
spravedlivé myšlenky. Podívejte se nejprve na sebe a jestliže objevíte, že máte problém,
postarejte se o něj. Potom staré síly nebudou moci udělat nic; když nemohou najít nic, co by
mohly použít proti vám, stáhnou se. Samozřejmě, v současnosti, dokonce i když se staré síly
chtějí stáhnout, nestačí to – úplně je odstraňte. Potom jak se očistíte, když si sednete k
vysílání spravedlivých myšlenek, odstraňte je. (Potlesk)
Otázka: Po přečtení „Soubor s bubny na pásech“ v Hongyin II jsem pochopil, že ten útvar
s bubny na pásech měl účinek odstraňování zla a napravování Zákona.
Učitel: Ano, zvuky vašeho bubnování nesou v sobě Pravdivost, Soucit, Snášenlivost a v
těchto zvucích se projevují schopnosti učedníků Dafa.
Otázka: Mladí učedníci na Taiwanu vytvořili skupinu bubnování v západním stylu. Myslím,
že by měli zformovat skupinu s bubny na pásech. (Publikum se směje)
Učitel: Nedovolte, aby vás omezovaly formy. Všechno co dělají učedníci Dafa při
potvrzování Zákona má sílu. Ve skutečnosti skupina s bubny na pásech byla jen myšlenka, se
kterou přišli studenti z New Yorku. Často se zúčastňujeme průvodů v běžné společnosti a
chtěli jsme ukázat lidem ve světě běžnou stránku života učedníka Dafa. Pokaždé, když byli v
průvodu, měli kostýmy dynastie Tang, nebeských krásek a tak dále, takže přemýšleli,
„Můžeme přijít s něčím jiným?“ a tak se zrodila myšlenka skupiny s bubny na pásech.
Můžeme používat množství forem, takže jestliže máte nápad a myslíte si, že je realizovatelný,
potom je to také v pořádku.
Otázka: Bez ohledu na okolnosti, budeme stále neochvějní v Dafa a budeme stále
následovat Mistra, každý krok cesty, abychom dokončili naši misi potvrzování Zákona.
Učitel: Ano, jako učedníci Dafa, všichni z vás zde mohou mít takovou myšlenku, a proto

29

tam jsou tak velké změny v situaci potvrzování Zákona v tomto světě, proto se dnes zlo
zmenšilo, a proto můžeme zachraňovat vnímající bytosti. (Potlesk)
Otázka: Myslím, že někteří studenti v Austrálii nenásledují Zákon, ale následují lidi a
jednoduše se nechají unášet zástupem a narušují nápravu Zákona a naše snahy zachránit lidi
ve světě. Jsou nějací studenti, kteří rádi monopolizují věci a když něčeho nejsou schopni
dosáhnout, neřeknou to otevřeně všem. Nediskutují věci se všemi a nedělají věci průhledně.
Jiní lidé si myslí, že dělají ohromné a úžasné věci, přičemž ve skutečnosti nedokázali nic
podstatného a neřeknou všem, že promarnili vzácný čas. Vytláčejí ty studenty, kteří skutečně
dělají věci.
Učitel: Vím o situaci v Austrálii. Lidské připoutanosti některých studentů jsou stále velmi
silné. Mistr sleduje, kdy všichni budete moci vystoupit ze sebe sama.
Otázka: Když nás organizace běžných lidí nenechá účinkovat v průvodu pod jménem Dafa,
můžeme použít jiné jméno, nebo bychom se neměli vůbec zúčastnit?
Učitel: Jestliže je to tak, samozřejmě, že se nemůžeme zúčastnit. Připojují se k nim
učedníci Dafa kvůli zábavě? Učedníci Dafa přišli zachránit vnímající bytosti, takže se
připojujeme k průvodům, abychom ukázali Dafa lidem ve světě a umožnili jim dozvědět se,
že je tu Dafa. Jestliže nám to nedovolí, potom se samozřejmě nezúčastníme. Ale nezúčastnit
se není řešením – proč nás nenechají [použít jméno Dafa]? Měli byste si s nimi jít promluvit a
můžete objasňovat pravdu. Jestliže mají skrytý politický motiv, potom to také můžeme
rozřešit právními prostředky; bez ohledu na to, jako dlouho to bude trvat, musí to být
rozřešeno na základní úrovni.
Otázka: Ohledně médií vedených učedníky Dafa, ve většině asijských regionů se nevyvíjely
tak rychle jako v Severní Americe. Jak můžeme dělat tento druh práce lépe?
Učitel: Jednoduše dělejte věci podle zdrojů, které máte k dispozici a podle vašeho
současného prostředí a situace. Mistr vás nenutí dělat nic a nemůže vás vést natolik
specificky. Při potvrzování Zákona kráčíte po vašich vlastních cestách a já zde nemohu sedět
a říkat, že musíte dosáhnout jisté věci, protože každá situace je rozdílná. Dělejte věci na
základě vaší místní situace.
Otázka: Během posledních dvou let přicházel dělat cvičení na naše místo praktikování jen
malý počet studentů. Je pravda, že studenti v zahraničí mohou všichni dělat cvičení doma?
Učitel: Samozřejmě, že ne. Ve skutečnosti vím, že největším důvodem je, že naši studenti
na sebe vzali množství konkrétní práce pro objasňování pravdy, a protože jsou velmi
zaneprázdnění, mají méně času chodit ven a dělat cvičení. Pokud je to tak, je to normální. Ale
jestliže to tak není, potom je to nesprávné. Zjistěte víc od těch studentů, kteří nechodí ven.
Otázka: Japonští studenti se setkali se zasahováním během jejich nedávných aktivit. Co
bychom měli dělat?
Učitel: Japonsko… nu, kdekoliv se objeví problém, tam byste měli jít objasnit pravdu.
Duch Japonců je nevzdávat se dokud něčeho nedosáhnou. Dafa je dobrý pro lidí všude a
kamkoliv jdeme objasnit pravdu, ve skutečnosti šíříme semínka Dobroty (Shan),
odstraňujeme tam zlé faktory a přinášíme požehnání životům tam. Lidé mají stránku, která je
vědomá. Co se týká mnohých věcí, když všichni navzájem spolupracují, půjde to lépe.
Doufám, že dokážete věnovat méně pozornosti a energie na to, kdo se činil dobře a kdo ne,
kdo je dobrý a kdo je zlý nebo jaký je ten člověk – zaměřte všechnu svoji pozornost a věnujte
všechnu vaši energii potvrzování Zákona. (Potlesk) Když všichni z vás dokáží vzájemně
spolupracovat a dobře se činit ve věcech na potvrzování Zákona, tehdy si ustanovujete svoji
mocnou ctnost. Když komentujete to, kdo je dobrý a kdo špatný, bohové se na vás ani zpříma
nepodívají.
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Samozřejmě, někteří lidé mají problémy a měli by být kritizováni. Měli bychom rozřešit
problém ze smyslu zodpovědnosti za Zákon a udělat tak s dobrou vůlí, položíc Zákon jako
prioritu číslo jedna a měli byste se v každém případě vyhnout použití přístupu běžného
člověka.
Otázka: Jsem učedník z Koreji. Někteří kultivující chtějí vědět, zda je vhodné pro některé
kultivující, kteří provozují média, aby dostávali výplatu.
Učitel: Na začátku jsem řekl lidem toto: Řekl jsem, že učedníci Dafa se dobře činili při
zakládání médií a že se musíte dostat do společnosti, dostat se do pozitivního cyklu, stát se
finančně nezávislými, stát se takovými, jako běžná média, kde jste schopni zaplatit plat a
naplnit jejich životní potřeby, aby pro ně mohli pracovat na plný úvazek – což by bylo
samozřejmě výborné – a stát se mediálními výstupy hlavního proudu. Ale dokud nedosáhnete
toho bodu a budete mít finance na platy, vyplatit platy penězi z příspěvků od našich studentů v
žádném případě není dovoleno. Dokud ostatní vydávají na Dafa, vy byste něco z toho
dostávali? Jako učedník Dafa byste to měli jednoduše podpořit, jak jen můžete – penězi,
úsilím, nebo něčím. Jestliže můžete skutečně fungovat jako jiné mediální výstupy ve
společnosti a stát se ziskovými a vyplácet mzdy, potom dokonce i když to není mnoho, každý
může dostat podíl a když je tam víc peněz, můžete rozdělovat víc. Jestliže potom máte větší
zisk a můžete dosáhnout úroveň běžného platu, potom váš Mistr bude z vás mít radost. Takže
podmínkou je, že předtím než toho bodu dosáhnete, nemůžete platit výplaty použitím
příspěvků od našich studentů.
Otázka: Na novinovém projektu pracuje více než padesát lidí. Jak můžeme lépe naplánovat
naše zdroje? Toto ovlivnilo jiné projekty.
Učitel: Tyto věci musíte dobře koordinovat. Noviny jsou ve svém ranném stádiu, takže
potřebují pomoc od mnoha lidí, ale pokuste se neplýtvat lidskými zdroji. Víc než padesát lidí
je příliš, protože musíte brát do úvahy fakt, že každý člověk potřebuje kráčet po své vlastní
cestě a dělat jiné věci. V úvodní fázi provozování novin mohou být věci dost těžké a je nutno
nějaké lidi, ale ať se jich toho nezúčastňuje příliš mnoho. Měli byste dobře koordinovat tyto
věci, protože objasňování pravdy v jiných prostředích je také důležité.
Objasňování pravdy přímo a objasňování pravdy skrze média se navzájem doplňují.
Nemůžete se spoléhat jen na jeden způsob objasňování pravdy. Jak jste viděli, momentálně je
množství způsobů, přišli jste s mnohými metodami: Internet, televize, rádio, rozdávání VCDček, telefonování, dopisy, faxy, rozdávání literatury, přímé objasňování pravdy osobně a
studenti v Číně vylepují plakáty a dělají se samozřejmě projekty, které různými způsoby
otřásají zlem. Používáte společně mnoho forem.
Otázka: Asistenti a koordinátoři na různých místech v Koreji byli příliš často vyměněni a
není tam princip, který by se sledoval při jmenování nebo odvolaní někoho. Mnoho učedníků,
kteří aktivně dělají kultivaci v období nápravy Zákona a kteří kráčejí na čele bylo odstraněno
a nahrazeno. Někteří lidé už byli jmenováni a odvoláni dvakrát. Někteří z těch, co byli
nedávno jmenováni získali Zákon jen před několika měsíci a jsou zaneprázdnění zvládáním
lidských záležitostí po celý den. Mistře, řekněte mi prosím, zda je všeobecný standard pro
jmenování a odvolávání ve sdruženích Dafa? Je přiměřené, jestliže předseda asociace udělá
rozhodnutí jednoduše jak se mu zachce?
Učitel: Co se týká tohoto, myslím, že dám radu našim koordinátorům v Koreji: Aby se naši
studenti mohli dobře kultivovat a aby všichni naši studenti dozráli ve své kultivaci, nedělejte
všechny ty změny, protože to vlastně tlumí nadšení studentů. Další věcí je, že jestliže neustále
takto vyměňujete lidi, nahrazujete studenty předtím než dozráli pomocí zocelování při práci
pro Dafa, a potom ten následující, který je jmenovaný, je znova nahrazený předtím, než
dozraje. Práce pro Dafa se liší od jakékoliv lidské práce. Hledáte si cestu přes neprobádané
vody. Popřemýšlejte, jak by asistenti učedníků Dafa a koordinátoři v různých oblastech měli
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dělat svoji práci a zocelit se ke zralosti a pomozte jim dozrát. Žádná světská byrokratická
cesta nebo cesta vůdce se nehodí do kultivace Dafa, takže musíme najít naši vlastní cestu a
umožnit všem, aby se zocelili.
Samozřejmě, jestliže koordinátoři skutečně přemýšlejí v zájmu studentů a dělají tak na
základě Zákona a pokoušejí se pomoci tomu člověku odstranit jeho připoutanost k tomu, že je
vedoucím, nejsem proti tomu. Ale jestliže to tak není, potom byste to neměli dělat tak, jak to
děláte. Na straně koordinátora přemýšlíte: „Jmenuji toho, kdo mě bude poslouchat a jestliže
někdo neposlouchá, necháme ho vyměnit,“ potom je to nezodpovědnost vůči Dafa a tento
přístup není vhodný pro práci Dafa. Koordinátor by si měl často vyměňovat názory se
studenty, vidět se jako jeden ze studentů a mít postoj „pojďme spolu dobře dělat věci“. Když
vás studenti dobře poznají, práce Dafa se bude dělat rychleji a lépe.
Toto není kritika. Jednoduše vám radím, abyste věci s jinými diskutovali. Co se týká našich
studentů, měli byste našim koordinátorům lépe pomáhat. A co se týká našich koordinátorů,
měli byste skutečně zvýšit komunikaci s našimi studenty – víc studentů a větší rozsah
studentů. Dávejte pozor, abyste nezaujali postoj nějakého vůdce. Toto není kritika. Jednoduše
vás učím trochu poznatků. (Potlesk)
Co se týká korejských učedníků Dafa, mnohokrát jste skutečně vykonali výbornou práci a
mnoho tamních učedníků Dafa se kultivovalo dobře. Když vás vidím činit se dobře a zejména
když navzájem dobře spolupracujete jako celek a máte velký dopad, velký počet bohů vás
velebí. Hráli jste důležitou úlohu při objasňovaní pravdy a při odporovaní pronásledování.
Zužitkujte své silné stránky a použijte spravedlivé myšlenky učedníků Dafa a čiňte se ještě
lépe. To, že se činíte dobře samo o sobě děsí zlo. Mistr doufá, že koordinátoři budou vést
studenty dobře a doufá, že učedníci Dafa plněji dozrají.
Otázka: Chci se úplně a zcela přizpůsobit Dafa, pevně a usilovně postupovat vpřed s
čistotou, projevit svoji nejlepší snahu při třech věcech a nezklamat Mistra, který nás
milosrdně a namáhavě zachránil.
Učitel: Jestliže všichni z vás máte toto pochopení, zvládneme dělat dobře naše úlohy.
Zmínil jste, jak vás Mistr milosrdně a namáhavě zachránil, ale jestliže se zeptáte mne, řekl
bych, že vy jste ti mimořádní, co přišli tam, kde jsou dnes. (Potlesk)
Právě včera jsem o něčem mluvil: Víte před jakými studenty jsem stál na začátku? Ať to
bylo v Číně nebo v jiných oblastech, bylo tam mnoho studentů, kteří když poprvé vstoupili do
přednáškové síně, podíval jsem se na obecenstvo a viděl jsem, že mají všemožné názory na
svět, které si vytvořili mezi běžnými lidmi a sotva několik z nich skutečně mělo své vlastní
myšlenky, nebo se mohli podívat na věci s jasnou myslí. Mnoho lidí váhalo a dokonce když
řekli, že Dafa je dobrý, nemysleli to ze srdce. Přidejte k tomu všechny ty názory co měli, a
někteří lidé se učili všemožné qigongy – tolik, že se to stalo návykovým. Mohli se ti lidé
kultivovat na bohy? Jak si můžete představit, byli tomu na míle vzdálení. Ale dostat se tam,
kde jste dnes, to že jste dnes dosáhli tak mnoho, to je skutečně velkolepé.
Samozřejmě, jako váš Mistr, jaké lidi mám nejvíce v úctě? Ve skutečnosti se na to bohové
dívají stejně tak: někdo, čí myšlení je jasné – a nemluvím o lidech, kteří jsou šikovní nebo
moudří triviálním způsobem, to není to, co mám na mysli, mluvím o někom, kdo má své
vlastní spravedlivé myšlenky, má své vlastní myšlení, přemýšlí svojí myslí a není ovlivňován
žádnými cizími vzkazy. Jeho hlava není zamlžená a není jako někteří lidé, kteří když jiní
řeknou, že něco je dobré, i oni řeknou, že je to dobré a když jiní řeknou, že něco je špatné, i
oni řeknou, že je to špatné, jakoby neměli žádnou identitu. Ale dnes, to co vidím je, že jste
všichni racionální a klidní a děláte věci vyrovnaným způsobem. Pravdou je, že už víc nejste
jednou z běžných lidských bytostí a už byste se nemohli ani vrátit zpět, skutečně nemůžete.
(Potlesk) Rozdíl mezi vámi a běžnými lidmi narostl a je vyloženě obrovský.
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Otázka: Vědí staré síly o zákonu vzájemného vytváření a vzájemného zabraňování?
Učitel: Samozřejmě, že vědí. Nejsou staré síly projevem božstva?
Otázka: Mistře, mluvil jste o tom, jak se mnoho bohů chtělo reinkarnovat jako lidé, ale
nebyl dostatek lidských kůží, takže mnoho rostlin a živočichů jsou oni. Protože zvířata
nemohou získat Zákon, je pravdou, že se mohou jen přizpůsobit Zákonu?
Učitel: Ano, to je pravda, ale předpokladem je, že jejich postoj vůči Dafa musí být
pozitivní. Tehdy když jsem šířil Zákon, abych zabezpečil, že v budoucnosti tento Zákon nikdy
neupadne a neuvadne, musel jsem kráčet po přímé cestě, takže jsem určil pravidlo, že zvířata
nemohou získat Zákon. V dávné minulosti to bylo také tak, že zvířatům nebylo dovoleno
získat Zákon. Během věků se postupně všechno začalo odchylovat a zvířatům bylo dovoleno
se kultivovat a postupně se víc a víc zvířat kultivovalo. Takže tehdy, když jsem šířil Zákon a
stanovil jsem, že zvířata se nebudou kultivovat v Dafa, ach, můj bože, mnohé říše spustily
hluk. Ale i tak, pravidla jsou pravidla. Jestliže chce zvíře získat Zákon, můžete se
reinkarnovat jako člověk a já vám dám šanci. V každém případě jste přišli dnes do tohoto
světa a v nápravě Zákona, ať jste zvíře, rostlina nebo libovolná věc, dívám se jen na váš
postoj k Dafa. Pro ty, kteří jsou pozitivní k Dafa mohu rozřešit všechno. Nejčastějším
scénářem je, že ho nechám vrátit se tam, odkud pochází, potom jak se přizpůsobí. Mohu
rozřešit ten problém. Zvířatům není dovoleno se přímo kultivovat v Dafa, protože by to bylo
neuctivé vůči Dafa.
Otázka: V této poslední fázi nápravy Zákona máme praktikujícího, jehož člen rodiny (také
praktikující) prochází přes těžké odstraňování karmy, takže vyžaduje nitrožilní injekce. V
důsledku toho nemohou klidně pracovat na potvrzování Zákona a navzájem se ovlivňují. Rád
bych se zeptal ctěného Mistra, zda toto pochází z jejich vlastního problému nebo ze
zasahování?
Učitel: Pro praktikující není nic náhodné. Většinou se to vztahuje k procesu zlepšování se
kultivujícího. Jestliže je to nový student nebo někdo, kdo není usilovný, potom se tato situace
vyskytne, když neprojde dobře zkouškou. Ale jestliže se takovéto vážné zasahování stane,
když učedníci Dafa potvrzují Zákon, potom to musí být temní přisluhovači nebo prohnilí
démoni, kteří nás pronásledují. Vysílejte spravedlivé myšlenky, abyste je odstranili. Noví
studenti, nebo studenti, kteří nejsou dostatečně usilovní, měli byste dávat pozor a zkoumat se
v tomto ohledu.
Otázka: Nedávno uspořádala koalice pro svobodu projevu a lidská práva sympózium v
Tokiu ohledně současného stavu lidských práv v Číně a globální snahy postavit Jianga před
soud. Někdo z japonské asociace Falun Gong měl na konferenci projev a jiní řečníci byli z
těch z Globální snahy o záchranu a z Globální koalice na postavení Jianga před soud.
Některým praktikujícím se zdá, že takovýto druh akce nebyl celkem vhodný.
Učitel: Nemůžete se na to tak dívat. Měli bychom uznat fakt, že běžní lidé nás přišli
podpořit, neměli bychom se tedy raději zúčastnit? Bylo by to jakoby lidé ve světě chtěli
potvrdit Zákon, ale my bychom to neschválili. Omezujeme pronásledování a odhalujeme ho, a
když se do toho zapojí běžní lidé, neznamená to, že se zaplétáme do politiky. Když jsem šířil
Zákon, nedíval jsem se na organizaci a nedíval jsem se na formy, díval jsem se jen na lidská
srdce. Nezáleží na tom, jaká organizace to je, pokud to není kriminální podsvětí nebo jeden z
těch hrozně přízemních nebo zkažených, když k nám přijde, aby podpořil Dafa, měli bychom
dát lidem šanci potvrdit Zákon – nepřišli jsme sem zachránit všechny bytosti? Dokonce i když
jsou to jednotlivci z těch skutečně zlých skupin, které jsem právě zmínil, jestliže mají srdce
přijít potvrdit Dafa, potom byste i jim měli dát šanci, ne?
Ale je tu jedna věc, kterou musíme mít na paměti: Učedníci Dafa se absolutně nemohou
zúčastnit nějaké [politické] věci, kterou dali dohromady běžní lidé – pokud to nemá nic do
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činění s naším Falun Gongem, nemůžete se toho zúčastnit. Ale jestliže lidé něco organizují na
podporu Falun Gongu, potom by nebylo správné, jestliže bychom nešli.
Otázka: V Zhuan Falunu je tečka v Taiji buď modrá, červená nebo černá, ale na některých
materiálech je vytisknutá bílá. Je to nesprávně?
Učitel: Víte, že ve skutečnosti se barvy v dimenzích vesmíru – červená, oranžová, žlutá,
zelená, modrá, indigová a fialová – mění. Taiji je symbolem, který odráží taoistický pohled na
vesmír, takže můžeme jen říci, že je to symbol, který představuje taoistický systém.
Například, černo-červené a indigově-červené druhy, o kterých jsem mluvil, mají formu
taoistického systému. Ohledně otvoru v Taiji, zkoumal jsem to dále a měl by být průhledný,
bílý, to jest – otvory obou druhů Taiji jsou bílé. Ve skutečnosti je to jen emblém ve své
projevené podobě.
Otázka: Moje dítě se nazývá učedníkem Dafa a má rádo Zákon, říká jiným o Zákonu a
objasňuje pravdu. Ale nevzalo na sebe studování Zákona a provádění cvičení. Jestliže to od
něho žádám, je to nepřiměřené?
Učitel: Jestliže je to dítě velmi malé, nemůžete ho nutit. Když je dítě velmi malé, následuje
to, co dělají dospělí. Když je starší a může studovat Zákon čtením knih samostatně, potom se
bude kultivovat samo.
Otázka: Mám pocit, že v Singapuru jsou stále nějací kultivující, kteří často přemýšlejí o
Dafa s lidskými myšlenkami. (Učitel: Ano) Jak můžeme rozřešit tento problém?
Učitel: Ano, všechno, co dělají učedníci Dafa, měli by to dělat na základě Zákona a
přemýšlet o věcech z hlediska Zákona. Skutečně jsou nějací studenti, kterých lidské
připoutanosti jsou příliš silné a jsou nějací, kteří provedli zlé věci za zády lidí. Sleduji to
všechno.
Otázka: Když se očišťuji před pomyšlením na slovo „Mie“ na odstranění zla, mohu myslet
na slovo „Chu“?
Učitel: Dělejte jen to, co jsem vám řekl. Bez ohledu na to, s čím přijdete, to, co jsem vás
žádal dělat, je jistě nejsilnější. (Potlesk) Spravedlivé myšlenky některých studentů jsou stále
nedostatečné, a když se stanou namyšlenými, přijdou s čímsi odlišným. Tehdy budete
využíváni démony, odbočíte a budete mít problémy. Ti, co se pokazili, se nepokazili přes noc.
Pomalu začali takto.
Otázka: Všichni Hong-kongští studenti pozdravují Mistra. Jak by měli učedníci Dafa
přistupovat k aktivitám organizovaným běžnými lidmi, které mají politický nebo jiný
program?
Učitel: Co dělají běžní lidé nemá s námi nic do činění. Ale když nás běžní lidé podporují
odporováním pronásledování Falun Gongu nebo když odporují čínskému potlačování
lidských práv, nemůžete říci, že to nemá nic do činění s Falun Gongem. V Hong Kongu, když
nás nyní běžní lidé pozvou, abychom byli částí věcí, které s námi souvisí a když je to klidné a
racionální, potom se můžeme zúčastnit. Říkám jen, že Hong Kong se může zúčastnit. Jestliže
to nemá s námi nic do činění a nemá to souvislost, potom se nemůžeme zúčastnit. Musí vám
to být jasné.
Naposledy když odporovali Článku 23, například, když tam byla velká a dynamická
událost, neudělali ji kvůli Falun Gongu? (Učitel se směje) Potom co to proběhlo, demokratičtí
aktivisté, lidé z různých skupin společnosti, lidé v politických kruzích a mnoho lidí z hlavního
proudu společnosti začalo pozorně zkoumat Falun Gong. Proto si myslím, že široká veřejnost
v Hong Kongu má nyní jasné pochopení Falun Gongu. Samozřejmě, říká se, že „informace
vyvěšená všude stále nemůže informovat negramotné“, takže určitě byli ještě vynecháni
nějací lidé, určitě jsou ještě lidé, kteří neznají pravdu, a proto musíte pokračovat v provádění
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věcí na objasňování pravdy.
Poznámka překladatele: Toto je podobné slovo, které znamená„zbavit se“, „odstranit“,
„eliminovat“.
Otázka: Jak může Hong Kong hrát lepší úlohu použitím médií na potvrzování Zákona?
Učitel: Noviny se musí postupně dostat do pozitivního cyklu ve společnosti a stát se
hlavním médiem společnosti. Mediální výstup vedený učedníky Dafa se určitě stane médiem
hlavního proudu. (Potlesk) Nejenže se stane médiem hlavního proudu, ale v budoucnosti bude
největším světovým mediálním výstupem. (Potlesk) Ve skutečnosti, kostra novin, které vedete
je už největší. Vezměte si mediální výstup v libovolné zemi, ten pokrývá jen země v tom
regionu. Bez ohledu na to, jak velká je ta země, stále je jen národním mediálním výstupem, i
když noviny se mohou distribuovat v jiných zemích. Žádné z nich nemají takový vliv.
V minulosti některé noviny v čínském jazyce měly širokou distribuci, ale mnoho z nich
bylo později koupeno a nyní ztratily svůj smysl pro spravedlnost a neodvažují se tlumočit
pravdu. Jestliže někdo chce vidět pravdivé zprávy, musí číst média, které vedete vy.
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Vyučování Zákona na konferenci Zákona ve Washingtonu, DC,
2004
(Li Hongzhi, 24. července 2004)
Dobré ráno! (Posluchači odpovídají: Dobré ráno, Mistře!)
Čas letí a v okamžiku uplynul další rok. Učedníci Dafa se během období, které uplynulo od
té doby, co jsem se zúčastnil Konference Zákona v DC minulý rok velmi změnili, stejně jako
celkový stav nápravy Zákona. Učedníci Dafa se skutečně činili velmi dobře ve věcech, které
by učedníci Dafa měli dělat, když potvrzují Zákon. Když se podíváte na to jak to jde, může
být čím dál víc jasnější a jasnější, že před námi je světlá budoucnost. (Potlesk)
V nepříliš vzdálené budoucnosti dospěje toto pronásledování a tato forma kultivace, kterou
mají učedníci Dafa, ke konci. (Potlesk) Tato forma kultivace, první svého druhu, kde jsou
učedníci Dafa částí nápravy Zákona když vesmír prochází nápravou Zákona, spolu s mocnou
ctností prokazovanou učedníky Dafa a velkolepé činy, které udivují celý vesmír, všechno toto
velmi brzy skončí. (Potlesk)
Takže dívajíc se na současnou situaci, protože jste odstraňovali zlo se spravedlivými
myšlenkami a spravedlivými činy, když jste potvrzovali Zákon, v tomto bodě je počet
špatných životů nepatrný a oni se jen pokoušejí schovat. Aby však udrželi toto prostředí
takzvané „zkoušky“ zla, temní přisluhovači, kteří jsou ve Třech říších a které staré síly
v minulosti uspořádaly, jakož i někteří bohové, kteří hrají negativní úlohy – jsou to oni, kteří
přímo dělají ty špatné věci. Jinými slovy, faktory zanechané systémem starých sil stále mají
negativní vliv. Potom ty životy nebudou schopny zaplatit za zasahování, které způsobily
nápravě Zákona a za činy, kterými se podílely na poškozování nápravy Zákona, takže všichni
z nich budou odstraněni během nápravy Zákona, to je jisté. Takže oni jsou částí těch špatných
životů, které odstraňujete, když vysíláte spravedlivé myšlenky. Ve skutečnosti těch životů
mnoho nezůstalo. V tomto bodě zůstalo jen přibližně pět procent původních temných
přisluhovačů a velmi málo bohů, kteří hráli negativní úlohu v nápravě Zákona. Ale stále hrají
špatnou úlohu v rámci mechanizmu sestaveného v minulosti starými silami. Takže při
potvrzování Zákona, bez ohledu na to, jaká je situace, nikdo z vás by neměl polevit v
ostražitosti a když přijde na věci, které by měli dělat učedníci Dafa, měli byste se stále snažit
udělat je co nejlépe. Zejména když se to chýlí ke konci, pro některé studenty skutečně
nezůstává mnoho času, a platí to dvakrát pro ty, kteří se nečinili dobře – měli byste využít čas
a činit se dobře.
Pokaždé, když mluvím o stavu nápravy Zákona, vždy musím dodat toto: Takto se kultivují
učedníci Dafa a nikdo by neměl jít do extrémů. Pokračujte v tom, co byste normálně dělali.
Cokoliv byste dělali, měli byste to dělat nadále jako obvykle. Je to proto, že každá vaše
myšlenka a nápad, každý jeden čin, má vliv na velké věci. Bez ohledu na to, jaké velké věci
se dějí, tvařte se jakoby se nic nedělo a dělejte dál to, co by měl dělat učedník Dafa. Toto je
cesta, po které dnes jdeme a toto je dědictví mocné ctnosti, kterou zanecháváte. Cesta, po
které vy, učedníci Dafa, jdete, je to, jak se musíte kultivovat podle naší kultivační cesty
a vůbec se nemůže změnit při nějakých změnách v běžném světě.
Dívajíc se na věci, které jste dělali při kultivaci a potvrzování Zákona jako učedníci Dafa,
stále máte mnoho nedostatků a měli byste opustit všechny věci, ke kterým jste připoutaní.
Když mluvím o připoutanostech, nebudete tomu rozumět extrémním způsobem, jak byste
tomu rozuměli předtím. Tato cesta, po které jdete a způsob, jakým se kultivujete, nejsou
připoutanosti. Vaše vlastní představy a odchýlené myšlenky, které stále máte mezi lidskými
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bytostmi když potvrzujete Zákon, ony jsou tím, co byste měli opustit. Co se týká vaší
kultivační cesty, která je tu, v běžné společnosti – fakt, že pracujete a vedete normální život
mezi masami, přičemž děláte kultivaci – to je něco, co jsem vám nikdy neřekl abyste opustili,
protože to je něco určeného naší kultivační cestou.
Během minulých několika let pronásledování jste ukázali mocnou ctnost učedníků Dafa,
ale přitom vyšlo na světlo mnoho nedostatků. Avšak v procesu potvrzování Zákona, velká
většina učedníků Dafa odstranila tyto nedostatky, zatímco se kultivovala a potvrzovala Zákon,
a to je pozoruhodné. Běžní lidé nejsou schopni opustit lidské věci. Ale kultivace, víte, je
odlišná od něčeho obyčejného. Běžný člověk žije jen proto, aby se hnal za věcmi, které chtějí
běžní lidé. Učedníci Dafa nejsou připoutáni k těmto věcem. Máte jasný cíl kultivace a víte, co
děláte. Zatímco potvrzujete Zákon, mnoho věcí, které děláte, se zdají být stejné jako ty, co
dělají běžní lidé, a proto několik lidi říká, že vypadáme jako bychom dělali politiku, nebo že
organizujeme nějaké společenské hnutí. Nu, takovéto jsou lidské bytosti. Během tohoto
časového období jistě nebudou milióny bohů dělat božské věci v lidském světě a učedníci
Dafa jistě nebudou používat své božské stránky na dělání božských věcí v širokém rozsahu,
s naplno ukázanými božskými prostředky, před masami lidí v běžném světě. Učedníci Dafa
používají prostředky běžných lidi na potvrzování Zákona. Nezapletli se do „politiky“ běžných
lidi. Není nic nesprávného na používání nějakých forem běžných lidi, které jsou užitečné na
potvrzování Zákona.
Když se dostali do tohoto bodu, učedníkům Dafa by měly být věci ještě jasnější. Učedníci
Dafa nejsou nějací politici – světští lidé – máte mnoho schopností světských lidí, ale
nepokoušíte se získat nic běžných lidí. Kultivace učedníka Dafa je pro účel dosažení Dovršení
během potvrzování Zákona. Ale jako učedníci Dafa, také zachraňujete všechny bytosti,
umožňujete mnohým životům, aby byly spaseny a zachráněny během nápravy Zákona.
V minulosti jsem často říkal, že žádný z lidí v dnešní lidské společnosti nemá jednoduché
pozadí. Během průběhu historie, bohové různých období vytvořili lidi různých období
a vzhled různých ras je ve skutečnosti obrazem různých bohů. To, co vytvořili, byla lidská
stavba těla ve Třech říších, která je známá jako „lidská kůže povrchové úrovně“. Když jsme
se dostali k dnešku a zejména když jsem vyšel na veřejnost se Zákonem, množství bohů přišlo
dolů a reinkarnovali se jako lidé. To, co je v tělech mnohých běžných lidi, už nejsou duše
(yuanshen) z doby, když bohové vytvořili člověka, protože v té době byla duše člověka
vytvořena z látky z Tří říší, přičemž duše mnohých dnešních lidí přišly z vysokých úrovní.
Proč přišly? Jak jsem řekl předtím, nic v tomto světě ve skutečnosti není náhodné. Každá
bytost a každý předmět přišel kvůli Dafa, byl zformovaný pro Dafa a byl vytvořen pro Dafa,
a to zahrnuje všechny lidi. Všechno z toho, co se přihodilo v historii Tří říší bylo vytvořeno
pro Dafa. Ať to byli všichni bohové v historii, kteří přišli dolů spasit lidi, všechny hrdinské
postavy, které se objevily v každém národě, nebo všechny různé kultury, které vznikly během
historie, všechny se staly kvůli dnešnímu konečnému projevu Dafa mezi lidskými bytostmi.
Kvůli tomuto účelu byla mezi lidskými bytostmi vytvořena kultura pro porozumění Dafa
a byly vytvořeny vlastnosti různých kultur, jakož i styly různých kultur. Jinak řečeno, proces
od počátku Tří říší a lidstva byl procesem vytváření způsobů myšlení lidských bytostí,
vytváření chování lidských bytostí, vytváření principů pro lidské bytosti a vytváření toho, co
dovoluje lidem nakonec pochopit tento Zákon, kultivovat se podle tohoto Zákona
a porozumět, že se mají kultivovat a stát se učedníky Dafa, a umožnit masám bytostí, aby byly
spaseny během nápravy Zákona. Všechno toto bylo zformováno během průběhu historie pro
tento konečný moment vesmíru. Ve skutečnosti, když mnoho, přemnoho Velkých osvícených
bytostí v historii, jako Šákjamuni, Lao-c’ a Ježíš zachraňovali lidi, odevzdávali cestu a dělali
dobré činy, trpíce kvůli lidem, mohu vám říci, jejich skutečným cílem bylo vytvořit kulturu
pro nápravu Zákona.
Dlouhá historie vesmíru udělala úplné přípravy pro tuto nápravu Zákona a Tři říše byly
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udělány a vytvořeny a rostly a vyvíjely se pro nápravu Zákona. Takže všechny životy v tomto
historickém procesu existovaly a byly vytvořeny kvůli nápravě Zákona. Jinými slovy, během
dlouhého, vleklého průběhu historie, bez ohledu na to, kolik životů se objevilo nebo kolik jich
je stále v dnešním světě, všechny přišly a všechny se narodily a byly vytvořeny kvůli tomuto
Zákonu. Toto dokonce zahrnuje ty životy, které byly uspořádány starými silami a mají
negativní účinky. Tehdy pro ně staré síly uspořádaly, že budou mít negativní účinky, aby se
mohly Dovršit. Je to proto, že staré síly si myslely, na základě jejich představ, že ti, co hrají
negativní úlohy umožňují těm, co hrají pozitivní úlohy se Dovršit. Kdyby toto byla kultivace
v normálním časovém období, potom byste nemohli říci, přinejmenším v určité sféře, že jejich
logika byla odchýlená. Ale když se děje náprava Zákona obrovských nebeských kleneb,
potom to zasahuje do nápravy Zákona a je to nesprávné, a způsobilo to vážné narušení.
Všechno to vyjadřuje, že zlo se snaží řídit nápravu Zákona a budoucnost. Toto dělá hřích
starých sil proti nápravě Zákona největším hříchem.
Ale přes to, všechny životy přišly kvůli tomuto Zákonu, takže by se měly pozitivně
přizpůsobit a zesouladit s tímto Zákonem a nemohou vnucovat věci tomuto Zákonu nebo
budoucnosti. Je mnoho životů, které měly mít negativní účinek v tomto procesu, podle toho,
jak to uspořádaly staré síly. Ale neměly, což znamená, že je stále lze spasit. Když objasňujete
pravdu a když učedníci Dafa dělají věci, které mají dělat, dovolte mi říci vám, z velké části
jste to vy, kteří je zachraňujete.
Jak jste viděli, váš Mistr v poslední době nic neřekl běžným lidem a už nedělám nic
osobně, abych spasil běžné lidi a dokonce když přijde na věci, které dělají učedníci Dafa, jen
zřídka se do nich míchám. Možná je vám jasné, proč je to tak: Chci pro vás zanechat
příležitost ustanovit si mocnou ctnost. Kdybych vás v něčem dnes vedl, potom by ta věc
nebyla udělána vámi, takže byste ztratili příležitost na ustanovení si mocné ctnosti. Během
doby, jako učedník Dafa a velkolepá Osvícená bytost budoucnosti, když zachraňujete bytosti,
měli byste plně ukázat svoji velkolepost, svůj soucit a svoji ušlechtilost. Proto vám chci dát
množství příležitostí na záchranu lidí ve světě, na záchranu všech bytostí, a nechat vás dělat ty
věci, které byste měli dělat. Ve skutečnosti, v budoucnosti uvidíte, že ať to byl Ježíš,
Šákjamuni nebo jiné Velké osvícené bytosti v historii, není tam rozdíl mezi tím, co dělali oni a
tím, co vy děláte dnes. Je tam rozdíl jen ve formě. Takže vám tato věc musí být jasná a musíte
dělat dobře to, co byste měli dělat.
Je to Dafa – takový nesmírný Zákon – a náprava Zákona – tak závažná událost. To samotné
vás vyzdvihuje na vznešené místo. Navíc, všechno, co děláte v nápravě Zákona je určitě
nejvelkolepější, protože dokonce i historie byla kvůli tomu vytvořena. Takže byste se měli co
nejlépe snažit činit se dobře ve věcech, které by učedník Dafa měl dělat a každá jedna věc má
nejvyšší důležitost. Požádal jsem vás, abyste dělali dobře tři věci. Musíte dobře dělat ty tři
věci. Měli byste tyto věci dělat dobře po celou dobu až po vaše Dovršení. Vaše mocná ctnost a
všechno z vaší budoucnosti pochází z těchto věcí.
Co se týká některých nedostatků, které stále existují, měli byste vlastně být schopni vidět je
s větší jasností. Mnohokrát si všímám, že když diskutujete o určitých věcech, stále máte
problém připoutanosti vaší lidské stránky a hádáte se o věcech, přes které se nemůžete dostat,
což potom ovlivňuje diskusi, kterou máte ohledně hlavních věcí na potvrzování Zákona. Viděl
jsem, že jsou to připoutanosti, které se zformovaly mezi běžnými lidmi, které vzplanou hned
jak se jich dotknete. Ale vy nemůžete být takoví. Cokoliv děláte je pro Dafa, takže byste to
neměli dělat podle vašich vlastních představ. Říkám to dost často, ale někteří lidé se většinou
neunavují uvažováním o tom nebo tomu nevěnují dostatečnou pozornost.
Je mnoho věcí, které jste nezvládli dobře, ale ve skutečnosti, v tomto bodě už o nich nechci
mluvit, protože když něco vyslovím, ta část, kterou kultivujete vy, se ztratí. Když prošli přes
tuto zkoušku pronásledování, učedníci Dafa by měli mít jasnější a racionálnější mysl a mělo
by jim být ještě jasnější jak se kultivovat a jak se chovat. Co se týká mnohých problémů, když
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klidně přemýšlíte o věcech, můžete je sami rozpoznat. Hned jak jste rozeznali, co to je, měli
byste je napravit a nedovolit, aby nastaly znovu.
Nechtěl jsem dnes říci mnoho. Tentokrát jsem plánoval mluvit o některých věcech
s několika konkrétními studenty, ale mnohým studentům se nepodařilo vidět Mistra na některé
z konferencí Zákona a byli trochu zklamaní. Myslím, že když je zde Zákon, měli byste se
všichni kultivovat. To platí i pro studenty v Číně. V takovém těžkém prostředí a bez možnosti
vidět Mistra osobně se kultivovali i tak velmi dobře a vykonali výbornou práci. Když mě
vidíte, vidíte jen tuto moji stránku, která se projevuje jako běžná lidská bytost. (Učitel se
směje) Zda mě můžete vidět nebo ne, doufám, že vás to neovlivní s ohledem dobrého
provádění věcí, které by měli dělat učedníci Dafa a měli byste je dělat ještě lépe. Ve
skutečnosti, když mě skutečně nejste schopni vidět a i tak zvládnete činit se lépe, potom je to
ještě pozoruhodnější.
Ve skutečnosti vás i já rád vidím. Víte, v tomto společenském světě běžných lidi, lidé se
kterými přicházíte do styku, víte, všichni jsou běžní. Všechny ty běžné lidské myšlenky
a chování, které mají lidé, jsou pro mne těžce snesitelné. Rád jsem s vámi, protože jste nyní
dost vzdálení od sféry běžných lidi. Ale kvůli vašemu Dovršení je nejlépe, když vás nevidím
příliš často. (Učitel se směje) Proto se s vámi často nesetkávám. Ve zkratce, chci vám nechat
příležitost ustanovit si mocnou ctnost.
Dělejte dobře všechny věci, které byste měli dělat. Všechna nejvelkolepější, nejkrásnější
sláva a čest budoucnosti vás očekávají.
Pro dnešek tady skončím. (Potlesk)
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