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Blahopřání konferenci Fa v New Yorku 

Konferenci Fa v New Yorku: Zdravím vás! 

Nejprve bych vám rád popřál úspěšnou konferenci Fa! To, čím dějiny obdařily učedníky 

Dafa, jsou všechno nejskvělejší věci. Vše, co v současnosti děláte, je nejsvětější, vše, co 

děláte, je pro vnímající bytosti a vše, co děláte, vytváří budoucnost. 

V minulosti dějin jste lidstvu přinesli nádheru, která mu náleží; v současnosti dějin vám 

Dafa svěřil poslání záchrany všech vnímajících bytostí; v budoucnosti dějin vše, co je vaše, co 

je ryzí a spravedlivé, zajistí, že nebeská klenba bude procházet vznikem a stagnací, nikoli 

však zničením. Kráčejte dobře po své cestě. Bytosti, které jsou zachráněny, mají být vašimi 

vnímajícími bytostmi. Vše, co děláte, ustavuje vše, k čemu se dovršíte. 

 

Li Hongzhi 

1. února 2002 

 

Všichni učedníci Dafa po celém světě, šťastný nový rok! 

Li Hongzhi 

11. února 2002 

 

Pohlížejte na věci se spravedlivými myšlenkami 

To, že učedníci Dafa z pevninské Číny používají v současné době televizi, aby lidem 

objasnili pravdu, je odhalováním zlého pronásledování, je záchranou vnímajících bytostí, 

jejichž mysl byla lstí zla otrávena, a je velkolepým skutkem milosrdenství. 

Skupina zlých politických ničemů se při jednání s učedníky Dafa nikdy neřídila právem, 

neodsuzujte tedy znovu, v důsledku svého připoutání ke strachu, činy učedníků Dafa, zatímco 

objasňují pravdu. Aťsi zlo jakkoliv pronásleduje, to, co očekává učedníky Dafa, je stále 

Dovršení, a co očekává zlé bytosti, není nic než nekonečná odplata v pekle za vše, co učinily 

při zasahování do nápravy Fa a při pronásledování učedníků Dafa. 

 

Li Hongzhi 

8. března 2002 

 

Požehnání z Dafa 

Deset let nápravy Fa obnovilo vesmír, zachránilo bezpočet vnímajících bytostí před 

úpadkem a zničením, a ustavilo všezahrnující věčné principy Fa a nezměrnou moudrost 

nesmírné kolosální nebeské klenby. Toto je požehnání pro vnímající bytosti a je to mocná 

ctnost učedníků Dafa. 

Mistr šíří Fa po dobu deseti let. Dokonce i v lidském světě byly předurčené jevy již značně 

pozměněny. Katastrofa spojená s kometou, která byla určena dějinami, pominula, třetí světová 
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válka byla odvrácena a nebezpečí z roku 1999, vyplývající z cyklu zrození–stagnace–

degenerace–zániku Nebes a Země, se už nebude nikdy znovu opakovat. Náprava Fa lidského 

světa přijde již brzy. Vnímající bytosti světa [se budou snažit] oplatit Dafa a učedníkům Dafa 

jejich milosrdnou spásu. Jak skvělé. Skvělé. Opravdu skvělé! 

 

Li Hongzhi 

19. května 2002 

 

Komentář 

Toto jsou vskutku dobré myšlenky. Pokud by všichni čínští studenti Dafa více dbali na své 

počínání v běžném životě, byli více spořádaní a ve všem, co dělají, byli ohleduplní k ostatním, 

pak to je chování učedníků Dafa. Jako váš Učitel jsem během všech těchto let výuky Fa vždy 

dělal věci se smyslem pro odpovědnost vůči společnosti a jejím lidem. 

Všichni učedníci Dafa, kteří se podílejí na protestních akcích před čínskými ambasádami  

a konzuláty, jsou skutečně pozoruhodní. Opravdu jste toho mnoho vydrželi. Počasí je příliš 

teplé, všichni se dobře opatrujte. 

 

Li Hongzhi 

21. června 2002 

 

Výše zmíněný komentář se vztahuje ke článku „Pár myšlenek k rozhovorům mezi studenty, 

kteří se podílejí na protestních akcích před čínskými ambasádami a konzuláty“, který byl 

zveřejněn na Minghui.org dne 21. června 2002. 

 

Spravedlivé myšlenky 

Učedníci Dafa, kteří v tomto neobyčejném historickém období vysílají spravedlivé 

myšlenky na zastavení pronásledování učedníků Dafa i lidí ve světě zlými bytostmi, hrají 

velmi důležitou roli. Velké množství zlých bytostí bylo odstraněno ve správný čas předtím, 

než dorazí síla nápravy Fa, a to snížilo mnoho případných ztrát. Nicméně zlé bytosti již 

viděly, že jsou odsouzeny ke zkáze, a stávají se více a více nepříčetnými. Učedníci Dafa jsou 

nyní pro vnímající bytosti jedinou nadějí na spásu. Takže, aby byla náprava Fa účinnější, 

zatímco objasňujete pravdu, musíte brát vysílání spravedlivých myšlenek velmi vážně a včas 

se očistit od zla a vlastních problémů, aby vás zlo nemohlo využít. V současnosti jsou stále 

někteří studenti, kteří opravdově neporozuměli základům vysílání spravedlivých myšlenek. 

Někteří studenti jsou v naprosto stejném stavu jako při meditaci – i když meditují, upadají 

někteří studenti do polospánku, jsou ve stavu, kdy jejich mysl není dostatečně bdělá, nebo 

jsou ve stavu, kdy do nich zasahují těkavé myšlenky –, takže nemohou dosáhnout dobrého 

účinku. Také existují studenti, kteří během vysílání spravedlivých myšlenek zaměřují svou 

mysl na jeden či pár prvků zla, což brání tomu, aby vyslaná kultivační energie a božské síly 

dosáhly maximálního účinku. Ovšem, pokud se za zvláštních podmínek zaměříte při vysílání 

spravedlivých myšlenek na jednu či několik zlých bytostí, ať již sami či společně, je to něco, 

co byste měli dělat, a soustředěná síla bude také ohromná. Avšak při každodenním společném 
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vysílání spravedlivých myšlenek byste měli stíhat zlo ve větším rozsahu. Neměli byste se 

zaměřovat na jednu či několik zlých bytostí pokaždé, každý den. 

Jak postupovat: (1) Soustřeďte svoji pozornost a své úsilí, vaše mysl musí být zcela čistá  

a racionální, síla vašich myšlenek musí být koncentrovaná a silná, s mocí rázně zničit všechno 

zlo vesmíru. (2) Učedníci, kteří prozatím nejsou schopni vidět jiné dimenze, mohou zaměřit 

sílu myšlenek na slovo mie poté, co odříkají mantru. Slovo mie musí být tak silné, jako je 

rozsáhlé kosmické tělo, zahrnující vše a nevynechávající nic v žádné dimenzi. (3) Učedníci, 

kteří jsou schopni vidět zlé bytosti v jiných dimenzích, mohou řešit situaci dle svého uvážení. 

Jejich spravedlivé myšlenky musejí být silné a měli by naplno využít svoji moudrost. Jedna 

spravedlivá myšlenka sama o sobě přemůže sto zlých věcí. (4) Při vysílání spravedlivých 

myšlenek nezáleží na tom, zda máte oči zavřené či otevřené. Pokud necháte oči otevřené, 

musíte dosáhnout stavu, kdy si nevšímáte ničeho, co vidíte v dimenzi běžných lidí.  

Bez ohledu na to, jak intenzivní se věci při vysílání spravedlivých myšlenek stanou, povrch 

by měl zůstat klidný. Toto platí, zejména když jste na pracovišti nebo ve specifickém 

prostředí; zde nemusíte držet vztyčenou dlaň, a přesto dosáhnete stejného účinku. Pokud 

udržujete své spravedlivé myšlenky silné a soustředíte svou mysl, můžete dosáhnout 

shodných výsledků. Avšak za normálních okolností byste měli mít dlaň vztyčenou či držet 

ruce v lotosové pozici. 

Abyste snížili ztráty a zachránili vnímající bytosti, využijte naplno své spravedlivé 

myšlenky učedníků Dafa! Ukažte svou mocnou ctnost! 

 

Li Hongzhi 

13. října 2002 

 

Novoroční pozdrav 

Šťastný nový rok všem učedníkům Dafa po celém světě! 

Během toho, co se dostáváte z těžkostí a zachraňujete lidi světa, zatímco se stáváte jasně 

uvažujícími a vyspělými, přečkali jste další rok. Nechť na posledním úseku své cesty,  

s božskými spravedlivými myšlenkami a spravedlivými činy, naplníte slavný slib, který jste 

učinili před dějinami! 

Nekonečná cesta ke konci se chýlí, 

zvolna se rozptyluje opar všudypřítomný; 

Když spravedlivé myšlenky moc bohů projevují, 

návrat do Nebes již není přáním pouhým. 

 

Li Hongzhi 

31. prosince 2002 
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Novoroční pozdrav učedníkům Dafa v roce 2003 

Šťastný nový rok učedníkům Dafa v pevninské Číně! 

Šťastný nový rok učedníkům Dafa po celém světě! 

 

Sestup do pozemského světa  

Otáčení Falunu bude najisto šílenstvím provázeno, 

zdroje celého národa kvůli mně byly vyčerpány. 

Poklidně sleduji, jak klaunovo ďábelské divadlo končí se, 

jen poslední zbytky špíny vanou sem a tam. 

Pět tisíc let převtělování skrze zvraty a změny, 

odmetám pokrývku prachu a skutečnosti jsou odhaleny. 

V této ohromné hře, kdo je vskutku vůdcem udatným? 

Tuto cestu uskutečnil jen kvůli vnímajícím bytostem. 

 

Li Hongzhi 

29. dne 12. měsíce, roku Ren Wu lunárního kalendáře 

31. ledna 2003 

 

Komentář ke článku studenta 

Dobře řečeno. Kultivační cesta každého člověka je odlišná, liší se způsob, jakým potvrzují 

Fa, jejich společenské postavení je odlišné, jejich povolání jsou odlišná, jejich prostředí se 

liší, přesto se však mohou všichni kultivovat. Toto je cesta, kterou Dafa poskytuje svým 

kultivujícím. Učedníci Dafa jsou jedno tělo, a já potvrzuji vše, co během nápravy Fa dělají – 

všichni dělají to, co by učedníci Dafa měli dělat. Rozdílné přístupy jsou ve skutečnosti 

všezahrnující cestou, ve které jsou role dynamicky rozdělovány při působení Fa, a moc Fa je 

odrazem celého těla. 

 

Li Hongzhi 

16. února 2003 

Revidováno 8. října 2005 

 

Komentář ke článku studenta 

Myšlenky v tomto článku jsou dobře vyloženy, autor má velmi jasné porozumění Mistrovy 

nápravy Fa a potvrzování Fa učedníky Dafa. Pokud dokáží být všichni učedníci Dafa stejně 

racionální a jasně uvažující, a budou potvrzovat Fa se spravedlivými myšlenkami  

a spravedlivými činy, pak nebude žádné pronásledování, ani mezery, které by mohlo zlo 

zneužít. Není pro mě důležité, kdo tento článek napsal. Pokud to, co je [v daném článku] 
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vyjádřeno, je užitečné pro studenty potvrzující Fa, podporuji to – i v případě článku 

napsaného někým, kdo nám oponuje. Je to proto, že ve skutečnosti zachraňujeme všechny 

bytosti, a dokud není pronásledování skončeno a kultivační cesty studentů Dafa nejsou 

dokončeny, jsou lidem dány příležitosti a je jim dána naděje. 

 

Li Hongzhi 

29. srpna 2003 

Revidováno 8. října 2005 

 

Komentář ke článku studenta 

Navrhuji, aby si všichni učedníci Dafa přečetli tento článek. 

 

Li Hongzhi 

1. listopadu 2003 

 

Komentář ke článku studenta „Zlatý Buddha“, který byl publikován téhož dne. 

 

Komentář ke článku studenta 

Odhalování podlých policistů a zkažených osob a zveřejňování jejich zlých skutků je 

neobyčejně účinný způsob, jak tyto iracionální, hanebné lidi zastrašit a zkrotit. Objasňování 

pravdy místním lidem zároveň nejpříměji odkrývá podlé pronásledování a vytváří o něm 

veřejné povědomí. Je to také skvělý způsob, jak zachránit lidi, kteří jsou otráveni a podvedeni 

lžemi. Doufám, že všichni učedníci Dafa i noví studenti z pevninské Číny se budou v této 

záležitosti dobře činit. 

 

Li Hongzhi 

15. listopadu 2003 

Revidováno 8. října 2005 

 

Pozdrav učedníkům Dafa ke svátku Nového roku 2004  

Učedníci Dafa v pevninské Číně, 

Učedníci Dafa po celém světě, 

 

Šťastný nový rok! 
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Trvalé či okamžité – vše zapříčiněno je časem, 

náprava Fa novou éru utváří; 

Dlouhá, vleklá léta slávy a utrpení, 

vše pro dnešní naplnění velké přísahy. 

 

Kvůli všem živým bytostem, kvůli potvrzování Dafa, zůstaňte na cestě k božství usilovní! 

Budoucí, věčná dokonalost bude trvat společně s vaší slávou! 

 

Li Hongzhi 

31. prosince 2003 

 

Vyučování Fa na mezinárodní telekonferenci 

Tato kniha může do určité míry přispět k odhalení pronásledování učedníků Dafa zlem a ke 

spáse lidí světa. Můžete ji vydat v běžné společnosti, intenzivně šířit mezi běžnými lidmi či 

publikovat po částech na konkrétních webových stránkách určených veřejnosti. Nepropagujte 

ji však mezi našimi studenty, abyste jim nezpůsobili narušování. Nic nemá zasahovat do toho, 

jak studenti postupují k Dovršení a potvrzují Fa. 

Co se týče obsahu, mnoho pasáží v knize bylo napsáno s lidskými připoutáními. To, že je 

někdo připoután k sepsání knihy odhalující pronásledování, a je kvůli tomu transformován 

zlem, se rozhodně nesmí mezi studenty propagovat. Víte, co „transformace“ znamená? 

Bohové ve skutečnosti vidí toto: ta osoba vyšla ven odhalit pronásledování, protože to 

nemohla déle snést, a její usilování dostat se ven bylo připoutáním, které nemohla opustit. 

Učedníci Dafa nesmějí být za žádných okolností transformováni zlem – ani kdyby to mělo 

odhalit pronásledování. Kromě toho, odhalování pronásledování není konečným cílem 

kultivace učedníků Dafa. Takže nemůžeme nechat ostatní studenty, kteří úplně neodstranili 

svá lidská připoutání, aby následovali tento příklad, a tím méně by se měla kniha šířit mezi 

studenty na webových stránkách pro studenty. 

Kultivace je vážná věc. Chci, abyste se vykultivovali v bohy, a v tomto procesu jste 

schopni potvrzovat Fa. Proto jsem vám odevzdal Dafa, a proto jsem vám dal nebývalou, 

věčnou slávu. Není to kvůli tomu, abyste se jednoduše stali hrdiny v boji proti pronásledování 

mezi obyčejnými lidmi. Jde o to, abyste potvrzovali Fa, zatímco odmítáte uspořádání starých 

sil a odporujete pronásledování, a abyste skrze to postupovali k božství. 

 

Li Hongzhi 

19. ledna 2004 

 

Zastavte zlé skutky spravedlivými myšlenkami 

Ve srovnání s minulostí se nynější zlé faktory, které pronásledují učedníky Dafa, staly 

nepatrnými, přesto se však zlí lidé a podlí policisté stále dopouštějí zlých skutků proti 

učedníkům Dafa. Tím lidské bytosti páchají hříchy přímo proti bohům. A proto je lze zastavit 
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různými způsoby, jako třeba odhalováním zlých skutků, objasňováním pravdy nebo tím, že 

jim přímo zatelefonujete. 

Vše, co učedníci Dafa v současnosti činí, je pro záchranu lidí světa a záchranu všech 

vnímajících bytostí, pro odhalení pronásledování a ukončení perzekuce. Nemůžete tedy uznat 

žádné druhy skutků, které zlo při pronásledování koná, a ještě méně byste měli dovolit, aby si 

zlo během pronásledování učedníků Dafa dělalo, co se mu zlíbí. Pokud se podlí policisté a zlí 

lidé nenechají odradit a vytrvale páchají zlo, můžete je zastavit spravedlivými myšlenkami. 

Když mají učedníci Dafa silné spravedlivé myšlenky a nemají žádný strach, mohou [situaci]  

s použitím spravedlivých myšlenek otočit proti zločincům. Ať už jsou to ničemní policisté, 

kteří používají elektrické obušky, či zlí lidé, kteří vám vstřikují drogy, aby vás pronásledovali, 

pomocí svých spravedlivých myšlenek můžete přesměrovat elektrický proud či drogy zpět na 

osobu, která na vás páchá násilí. Můžete to udělat se vztyčenou dlaní či bez ní – bude to 

účinkovat, jakmile budou vaše spravedlivé myšlenky vyslány. 

Když jste jakýmkoliv způsobem pronásledováni, můžete to spravedlivými myšlenkami 

otočit proti zlým lidem a pronásledování zastavit. A to zahrnuje i ty osoby, které na studenty 

útočí údery či kopanci. Silné spravedlivé myšlenky mohou způsobit, že údery a kopance 

dopadnou na ně samotné, nebo mohou přimět ničemné policisty a zlé lidi, aby se napadli 

navzájem, a mohou také přenést všechnu bolest a zranění na podlého člověka či policistu, 

který na vás útočí. Předpokladem však je, že máte silné spravedlivé myšlenky, nebojíte se, 

nemáte lidská připoutání, obavy ani nenávist. Bude to účinné, pouze pokud jste v tomto stavu, 

a začne to působit, jakmile vyšlete své myšlenky. Při vysílání spravedlivých myšlenek 

nepanikařte, ani se nebojte a nepřestávejte vysílat spravedlivé myšlenky po celou dobu, co je 

ta ničemná osoba agresivní. Toto se nesmí použít na žádného člověka ani na žádnou 

záležitost, pokud se to netýká pronásledování. Základem toho, co dělají učedníci Dafa, je 

záchrana lidí a konání dobra. Tyto spravedlivé myšlenky mají zastavit ničemné lidi, aby 

nepáchali zlo, varovat ostatní zlé lidi a zabránit lidem světa v páchání hříchů, a jejich 

smyslem je stále spása vnímajících bytostí. 

 

Li Hongzhi 

15. února 2004 

 

Odstraňte temné přisluhovače spravedlivými myšlenkami 

Co se současnosti týče, prohnilí démoni, kteří se podíleli na pronásledování učedníků Dafa, 

byli odstraněni až do té míry, že jich zbývá jen velmi málo a nemohou mít velký účinek. Za 

těchto okolností, všichni rozliční bohové, které staré síly v minulosti vpustily do Tří říší – ti, 

které ony samy chtějí odstranit, ti z nízkých úrovní, nejrůznější bohové, kteří se zkazili, 

z nichž někteří mají podobu Buddhů, Taů a dalších Bohů –, měli být dle principu starého Fa 

zrození–stagnace–degenerace–zániku dávno rozloženi a odstraněni. Staré síly je vpustily do 

Tří říší na začátku nápravy Fa proto, aby je nechaly zasahovat do nápravy Fa a účastnit se na 

pronásledování učedníků Dafa. 

Staré síly věděly, že se dopouštějí obrovského hříchu. Obávaly se, že budou za hříchy 

spáchané přímo proti nápravě Fa svrženy do pekla, a tak z vnějšku Tří říší řídily ty špatné 

bohy (temné přisluhovače), kteří jsou ve Třech říších, a tito temní přisluhovači následně vedli 

prohnilé démony, aby zasahovali do nápravy Fa a pronásledovali učedníky Dafa. Veškeré 

pronásledování učedníků Dafa v průběhu těchto let se uskutečňovalo pod jejich přímým 

velením. Jejich hříchy jsou již bezmezné, a tíha zla a hříchů, kterých se dopustily, je větší než 

to, co mohou splatit. 
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Zničení starých sil jako celku i posledních prvků, které mají být odstraněny, souvisí 

s nesmírnými hříchy temných přisluhovačů. Tito temní přisluhovači se účastnili veškerého 

zasahování do velkých i malých záležitostí, které se přihodily všem učedníkům Dafa od 

počátku jejich kultivace až do nynějška, a účastnili se zasahování do všech různých situací 

[které vyvstaly] v osobní kultivaci učedníků Dafa; využili každou příležitost. Počet temných 

přisluhovačů je velký, zatímco jejich těla, která se projevují v této dimenzi, jsou poměrně 

malá. Pohybují se v rozmezí od velkých, jako je mince, až po malá, jako je hrot pera; většina 

z nich je velikosti hrotu pera. Oni všichni mohli slyšet Fa, který jsem v průběhu těchto let 

vyučoval, a po celou tu dobu jsem jim dával šanci. Avšak oni nadále dělali ty nejhorší věci. 

V důsledku pokroku nápravy Fa a činů učedníků Dafa vedených spravedlivými myšlenkami 

byli prohnilí démoni zničeni do té míry, že jich zbylo příliš málo na to, aby jim byli k užitku, 

a tak se nyní temní přisluhovači sami účastní na záležitostech, které vykonávali prohnilí 

démoni. Přímo pronásledují učedníky Dafa a zasahují do nápravy Fa. 

A proto všichni učedníci Dafa, noví či dlouhodobí studenti: při vysílání spravedlivých 

myšlenek se kromě cílů, na které se konkrétně soustředíte, zaměřte přímo na tyto temné 

přisluhovače a zcela je odstraňte. Zároveň když vysíláte spravedlivé myšlenky, musí být vaše 

mysl soustředěnější, čistší a stabilnější, abyste zmobilizovali své velké schopnosti, rozložili 

všechny temné přisluhovače a prohnilé démony a odstranili poslední rušení, která jsou 

v jiných dimenzích. 

Nenechávejte již zlo využívat mezery a přestaňte být vyrušováni lidskými připoutáními. 

Čiňte se dobře ve věcech, které by učedníci Dafa měli dělat, a dobře kráčejte posledním 

úsekem cesty. Spravedlivé myšlenky, spravedlivé činy. 

 

Li Hongzhi 

16. března 2004 

 

Mějte jasnou mysl 

Pokud vy, jako studenti [Dafa], nenásledujete požadavky Mistra, rozhodně to není 

bezvýznamná záležitost. Staré síly sestavily pro všechny učedníky Dafa soubor vlastních věcí, 

takže pokud učedník Dafa nenásleduje Mistrovy požadavky, musí následovat uspořádání 

starých sil. Staré síly jsou v podstatě ohromnými zkouškami a souženími, která vás vždy 

provázejí, a zaměřují se na to, zda jsou učedníci Dafa při nápravě Fa schopni vykročit vpřed. 

Pokud někteří studenti nemají ani po protrpěných strastech v mysli jasno, pak promarní 

[příležitosti] s tím vším spojené. Pouze následováním Mistrových požadavků potvrzujete Dafa 

a kultivujete se jako učedník Dafa, a pouze tehdy jste opravdovým učedníkem Dafa. 

 

Li Hongzhi 

8. května 2004 

 

Komentář ke článku studenta. 
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Komentář ke článku studenta 

Všichni učedníci Dafa, ať již pobývají v pevninské Číně či v jiných částech světa, by měli 

co do metod, kterými odporují pronásledování, mít na paměti bezpečnost učedníků Dafa 

v pevninské Číně. Veškeré aktivity, které ohrožují bezpečnost učedníků Dafa, by měly být 

zastaveny. 

 

Li Hongzhi 

31. května 2004 

Revidováno 8. října 2005 

 

Konferenci Fa v Montrealu v Kanadě 

Zdravím vás! Díky nepřetržitému úsilí učedníků Dafa během posledních několika let,  

a díky tomu, že objasňujete pravdu, se lidem ve světě stále více rozjasňuje mysl. Čím dál více 

vnímajících bytostí je zachráněno a současně s tím se ustavuje budoucnost učedníků Dafa. To 

je potěšující a hodné gratulace. 

Na našich konferencích Fa neustále vyhodnocujete [to, co jste zažili a co jste se naučili]. 

Při potvrzování Fa či ve způsobu, jakým by se měli učedníci Dafa kultivovat, máte stále 

nějaké nedostatky. Plně využijte dobré věci, které jste si osvojili, posilujte své spravedlivé 

myšlenky, a to vám umožní činit se ještě lépe v záležitostech učedníků Dafa. 

Tato konference Fa je velkolepým shromážděním učedníků Dafa a je rovněž projevem 

ustavování mocné ctnosti učedníků Dafa. Nepolevujte ve svém úsilí a pojďme se v této 

poslední chvíli činit ještě lépe. Přeji vám mnoho úspěchů! 

 

Li Hongzhi 

20. června 2004 

 

Evropské konferenci Fa pořádané ve Vídni 

Evropské konferenci Fa pořádané ve Vídni: Zdravím vás! 

Z našich konferencí Fa bychom měli učinit velkolepá setkání, která poslouží tomu, 

abychom probrali, co jsme zažili a co jsme se naučili, abychom nalezli své nedostatky, 

abychom zužitkovali to, čeho jsme dosáhli, a abychom ustavili spravedlivé myšlenky 

učedníků Dafa. Važte si všeho, co jste vykonali, a nechť se na cestě, kterou máte před sebou, 

činíte ještě lépe. 

Mistr vás všechny pozoruje a vždy se těší na dobré zprávy od vás. 

Na závěr přeji konferenci Fa mnoho úspěchů! 

 

Li Hongzhi 

20. června 2004 
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Odložte lidská připoutání a zachraňte lidi světa 

Učedníci Dafa jako celek prošli etapou osobní kultivace. Nyní, jak se ohromný proud 

nápravy Fa žene vpřed, se etapa potvrzování Fa učedníky Dafa chýlí ke konci a dějiny se 

chystají vstoupit do nové fáze. Odteď by měli učedníci Dafa v pevninské Číně stejně jako 

kdokoli, noví i dlouholetí studenti, odložit svá dlouhodobá lidská připoutání a měli by začít 

plně využívat příležitosti k záchraně lidí světa. Jakmile skončí současné časové období, bude 

zahájen první rozsáhlý proces odstraňování vnímajících bytostí. Pro učedníky Dafa období 

nápravy Fa není cílem kultivace osobní osvobození: když jste přišli, byla vaší velkou aspirací 

záchrana vnímajících bytostí, a to je odpovědnost a poslání, které vám svěřily dějiny 

v nápravě Fa. Máte tedy zachránit velké množství vnímajících bytostí. Učedníci Dafa, 

nezříkejte se té velkolepé odpovědnosti, která vám byla v nápravě Fa svěřena, a už vůbec 

byste neměli zklamat tyto bytosti, jelikož jste nyní jejich jedinou nadějí na vstup do 

budoucnosti. Proto by se měli všichni učedníci Dafa, ať už noví či dlouholetí studenti, pustit 

do práce a začít plně objasňovat pravdu. To platí zejména pro učedníky Dafa v pevninské 

Číně: každý musí vyjít ven a objasňovat pravdu, přinést ji na každé pole a do každého údolí, 

do hor a kopců, a nevynechat jedinou oblast, kde se vyskytují lidé. A co se týče lidí, kteří se 

chtějí naučit praxi poté, co jim objasníte pravdu, měli byste zařídit, aby co nejdříve začali 

studovat Fa a naučili se cvičení. Oni jsou další skupinou učedníků, kteří se budou kultivovat. 

Když objasňujete pravdu, musíte klást důraz na studium Fa. A přestaňte číst či šířit ta 

falešná písma, vytvořená prohnilými démony narušujícími Fa, která jsou šířena zlem, 

zneužívajícím studenty, kteří nestudovali Fa dostatečně a kteří přechovávají silná lidská 

připoutání. Udržujte si spravedlivé myšlenky a spravedlivé činy, udržujte si jasnou mysl,  

a racionálně a v široké míře zachraňte lidi světa. 

 

Li Hongzhi 

1. září 2004 

 

Komentář ke článku studenta 

Tento článek je znamenitý, má jasné pochopení toho, proč učedníci Dafa potvrzují Fa, má 

silné spravedlivé myšlenky, je logický a srozumitelný. Doufám, že všichni učedníci Dafa 

z pevninské Číny si tento článek přečtou. Učedníci Dafa potvrzují Velký Zákon a neměli by 

být připoutáni k výsledku sjezdu zlovolné Strany, jelikož vše v lidské společnosti existuje pro 

Dafa a pro kultivaci učedníků Dafa. Ať je něco spravedlivé či ničemné, vše je schopno jednat 

pouze v souladu s potřebami Dafa. 

 

Li Hongzhi 

19. září 2004 

Revidováno 8. října 2005 
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Při nápravě Fa musejí být vaše myšlenky spravedlivé, nikoli 

lidské 

Moji učedníci Dafa, kteří máte silné lidské myšlenky: cesta, jíž vás vedu, směřuje 

k božství, a přesto se někteří studenti tvrdošíjně drží lidských názorů. V minulosti jste 

v osobní kultivaci vždy považovali přínosy Dafa za přínosy pro lidskou společnost; během 

strastí jste chápali pronásledování učedníků Dafa zlými bytostmi tohoto vesmíru, které 

využívají špatných lidí, jako lidské skutky; a když už v nápravě Fa téměř žádné zlo nezbývá, 

zatímco učedníci Dafa se spravedlivými myšlenkami potvrzují Fa a odstraňují zlo, a lidé ve 

světě začínají vidět věci jasně, vy vkládáte své naděje na ukončení pronásledování do běžných 

lidí. 

To, co se děje, je, že vesmír prochází nápravou Fa. [Co se odehrává v] lidském světě, je 

pouhým počínáním bytostí nízké úrovně v důsledku toho, že jsou nápravou Fa zasažena 

obrovská kosmická těla. Mohl by člověk něco udělat božským bytostem? Pokud by 

neexistovaly žádné vnější faktory, odvážili by se lidé něco provést božským bytostem? To, 

jak se lidská společnost odvíjí, je výsledek toho, jak řídí záležitosti bytosti na vysokých 

úrovních. [Musím se ptát,] zda vy, ve srovnání s těmi učedníky Dafa, kteří mají silné 

spravedlivé myšlenky a činí se dobře, skutečně nejste schopni pozvednout své základní 

pochopení Dafa nad tuto lidskou úroveň? Proč se tedy ve skutečnosti kultivujete? Abyste něco 

získali pro lidskou společnost? Děláte to kvůli Číně? Děláte to kvůli té stránce učedníků Dafa, 

která je v lidském světě? Nebo pouze proto, aby svět zjednal spravedlnost pro učedníky Dafa 

v lidském světě? Copak jsem vám odevzdal Fa, abyste něčeho dosahovali pro lidskou 

společnost? Já vás vedu v kultivaci k božství, postupně vedu vaše porozumění ven z lidství do 

chápání, které přesahuje člověka, přičemž cílem je dosažení Dovršení a vzestoupení vaší 

bytosti. 

Vzpamatujte se! Pokud vás ani toto nejstrašnější utrpení v dějinách nepřiměje k tomu, 

abyste se probudili, budete poté, až Fa napraví lidský svět, moci pouze sledovat – sledovat 

otřeseni a s lítostí, s úzkostí a žalostným zoufalstvím, že jste se činili tak nevalně – velkolepé 

Dovršení těch učedníků Dafa, kteří se doopravdy kultivovali. Sklidíte to, co jste sami zaseli. 

Já nechci opustit ani jednoho jediného učedníka Dafa, avšak vy se musíte zlepšit skrze 

opravdové studium Fa a skrze kultivaci! Při potvrzování Fa byste měli zachraňovat lidi světa 

a činit se dobře ve třech věcech, které by učedníci Dafa měli dělat. Buďte pilní! Opusťte svá 

lidská připoutání. Božství není daleko. 

 

Li Hongzhi 

19. září 2004 

 

Pozdravy 

Děkuji za pozdravy a myšlenky k Svátku středu podzimu od učedníků Dafa z pevninské 

Číny i jiných národností z celého světa. Na oplátku by vám Mistr rád řekl několik slov: 

učedníci Dafa kráčejí po cestě k božství. Nenechte se ovlivnit změnami v běžném světě, 

využijte čas k objasňování pravdy, zachraňte lidi světa, odstraňte prohnilé démony, udržujte si 

spravedlivé myšlenky i spravedlivé činy. Zejména učedníci Dafa v pevninské Číně musejí 

zvýšit své úsilí a činit se dobře v tom, co by měli dělat, a být ustavičně pilní. 

Přeji vám všem, abyste během Svátku středu podzimu posílili své spravedlivé myšlenky! 
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Li Hongzhi 

15. dne, 8. měsíce, roku Jia Shen lunárního kalendáře 

[28. září 2004] 

 

Má verze „probuzení holí“ 

Při nápravě Fa budou všechny poslední, zbývající věci během procesu rozpadu  

a opětovného utváření znovu zrozeny. Chvíle, kdy Fa napraví lidský svět, se blíží. Během 

uplynulých pěti let, jak učedníci Dafa potvrzovali Fa, ustavili si mocnou ctnost bohů, v lidské 

dimenzi zachránili díky svým spravedlivým myšlenkám a spravedlivým činům ohromné 

množství vnímajících bytostí a lidí, a také odstranili velký počet prohnilých démonů a prvků 

starých sil. Soudě dle toho, jak se věci jeví v lidském světě, oslabili zlé pronásledování  

a rovněž osvobodili vnímající bytosti a lidi světa od nadvlády zlých bytostí v jiných 

dimenzích a od faktorů, které zasahují do Dafa. Lidé začínají zřetelně věnovat pozornost 

pronásledování učedníků Dafa i lidí světa a začínají o něm přemýšlet. A to způsobilo, že se 

ničemní lidé tohoto světa, kteří se podílejí na pronásledování učedníků Dafa, začali třást 

strachy, jejich zlá povaha byla značně omezena a někteří zločinci dokonce přestali učedníky 

Dafa pronásledovat. To vše přispělo k výraznému zlepšení situace. Učedníci Dafa toho 

dosáhli pomocí spravedlivých myšlenek a spravedlivých činů předtím, než Fa napraví lidský 

svět. Bohové nyní vidí učedníky Dafa v novém světle, jelikož se stali bytostmi ukovanými 

Dafa uprostřed nápravy Fa – Učedníky Dafa. Cesta, po níž kráčejí učedníci Dafa při 

potvrzování Fa – kde zatímco se kultivují, zachraňují vnímající bytosti, přizpůsobují se 

požadavkům nápravy Fa vesmíru, rozkládají a odstraňují temné přisluhovače a prohnilé 

démony, kteří mají negativní účinek na nápravu Fa a páchají zlo na učednících Dafa, a také 

[rozkládají a eliminují] prvky zasahování a pronásledování sestavené starými silami –, toto je 

úplná cesta kultivace, [cesta k] Dovršení a k tomu, stát se velkolepým bohem, po níž kráčejí 

Učedníci Dafa. 

Naopak pokud jde o ty, kteří se schovávají ve svých domovech a „studují Fa“, bez ohledu 

na jejich výmluvy, to vše je ve skutečnosti způsobeno jejich připoutáními, kterých se 

nemohou vzdát. Tito lidé dokonce vytvářejí malé skupinky, navzájem si stěžují, dělají cynické 

poznámky, zaujímají negativní postoj k potvrzování Fa učedníky Dafa a ke všemu, co 

učedníci Dafa dělají, neustále se ryjí v chybách a nedostatcích v kultivaci ostatních studentů,  

a dokonce šíří fámy jak v Číně, tak i mimo ni. To všechno jsou věci, z nichž má zlo radost  

a které pomáhají zlu v pronásledování. Někteří lidé říkají: „Já čtu pouze Zhuan Falun, nečtu 

nová písma.“ Jsi stále mým učedníkem? Řeknu vám to jasně: období před 20. červencem 

1999 bylo obdobím osobní kultivace a porozumění Fa. Porozuměním lze úspěšně dosáhnout 

Dovršení, avšak to není konec kultivace učedníka Dafa. V těchto následných pěti letech se 

situace musela obrátit, aby bylo možno vidět, kdo to skutečně dokáže a kdo ne: ti, kteří se 

nekultivují opravdově, jsou vyřazeni a zároveň ti učedníci Dafa, kteří se skutečně kultivují, si 

během těch pěti let ustavují svoji mocnou ctnost a zachraňují bytosti. Proč musí být bytost 

spasena Dafa a mnou osobně? Přesněji řečeno, jaký druh bytosti je hoden toho, aby byl spasen 

Velkým Zákonem vesmíru? Mohlo by to být pro spasenou bytost pouze o osobním Dovršení? 

Jaký druh bytosti si tedy zaslouží být Učedníkem Dafa? Jsou to ti lidé, kteří se skrývají ve 

svých domovech a „studují Fa“? Nebo ti, kteří chtějí z Dafa pouze získávat, ale nechtějí pro 

Dafa nic udělat? A navíc, co s těmi, kteří se nechtějí postavit za Dafa, zatímco jsou učedníci 

Dafa pronásledováni, avšak doma stále „čtou knihu“ a pokoušejí se z Dafa něco vyzískat – 

jací jsou to lidé? Posuďte sami. 



16 

Mistr vidí, že nebezpečí se k vám již blíží. Já neuznávám uspořádání starých sil, což 

zahrnuje i toto pronásledování, ale věděl jsem, že staré prvky, které budou nápravou Fa 

zasaženy, toto způsobí, a že je to pouze otázkou času a toho, které z nich to budou. Jinými 

slovy, nejlepší by bylo, kdyby k pronásledování nedošlo, a kdyby k němu nebylo došlo, 

nechal bych vás vydat se při tomto scénáři [odlišnými] cestami. Nyní, když se pronásledování 

událo, využil jsem jej k tomu, aby učedníci Dafa negovali pronásledování, zatímco potvrzují 

Fa, čímž si ustavují mocnou ctnost učedníků Dafa. Domníváte se, že kultivační cesta učedníka 

Dafa by se měla přizpůsobit vašemu strachu, vaší honbě za pohodlím a klidem a všem vašim 

touhám? Domníváte se, že náboženské kultivační metody a víry z dávných dob jsou jedinými 

formami kultivace? Pokud Tři říše i vše v dějinách lidstva bylo uspořádáno pro nápravu Fa 

vesmíru, pak jediným účelem dějin bylo, aby Dafa v průběhu historie mohl vytvořit vnímající 

bytosti a lidstvo spolu s lidskou myslí a kulturou, takže až se bude Dafa široce šířit, lidské 

myšlení jim umožní pochopit Fa a porozumět tomu, co je to Fa, co je to kultivace, co to 

znamená zachraňovat vnímající bytosti a tak dále, stejně jako pochopit různorodost 

kultivačních forem. Pokud je tomu tak, nezakládaly pak veškeré kultivační cesty a víry 

v dějinách na tomto světě kulturu pro pozdější nápravu Fa vesmíru? Jakou cestou se musí 

člověk dát, aby se stal božskou bytostí? Všichni bohové na výšinách říkají, že jsem dal 

lidským bytostem žebřík do nebe. 

A někteří lidé si myslí, že, stejně jako lidé světa, Mistr nemůže s pronásledováním nic 

udělat. Věděli jste, že ta velká zrůda v tomto světě, kromě toho, že staré síly zajišťují její 

přežití až do konce tzv. „zkoušek“, aby ji mohly používat, je také pod mým velením? Neříkají 

někteří lidé, že když jí řeknu, aby skočila, tak skočí, když jí řeknu, aby šílela, tak šílí, když jí 

řeknu, aby se rozdivočela, tak se rozdivočí? Copak všichni nevíte, že když něco řeknu či 

napíši, ona povede téměř celou bandu těch kriminálníků pronásledujících učedníky Dafa, aby 

to okamžitě ve dne v noci „studovali“? Nyní se zdá, že byla vypuzena v rámci politické 

řevnivosti – není to tak proto, že ti ničemní prohnilí démoni, kteří ji ovládali, již přestali mít 

účinek? To je ten jediný důvod, proč se lidé odvážili s ní takto zacházet. Jak byste mohli 

popřít, že kromě vlivu nápravy Fa je to výsledek spravedlivého smýšlení a jednání učedníků 

Dafa, toho, jak odhalují pronásledování a negují uspořádání starých sil, zatímco potvrzují Fa, 

podnikají kroky proti pronásledování a zachraňují bytosti? 

Někteří lidé mají rodinné příslušníky, kteří byli během perzekuce uvězněni  

a pronásledováni, a přece místo toho, abyste si pospíšili a spolu se všemi ostatními čelili 

pronásledování, zastavili perzekuci a zmírnili pronásledování svých rodinných příslušníků, vy 

mluvíte o tom, jak „doma studujete Fa“, a stále si stěžujete na vše, co studenti [Dafa] dělají. 

Věděli jste, že když je pronásledování vašich rodinných příslušníků, kteří jsou uvězněni, 

omezeno či zastaveno, je to proto, že učedníci Dafa odhalují a děsí zlé bytosti, vzdorujíce zlu 

a nebezpečí, zatímco podnikají kroky proti pronásledování? Až [členové vašich rodin] vyjdou 

ven, jak se jim dokážete podívat do očí? Co jste pro ně udělali? Kultivující se lidská bytost 

není kultivujícím se bohem a každý se během kultivačního procesu dopouští chyb; klíčové je, 

jak se k [těmto chybám] postavíte. Někteří lidé jsou schopni je rozpoznat, někteří toho 

schopni nejsou. A pak jsou zde lidé, kteří je kvůli svému připoutání ke strachu či kvůli jiným 

faktorům rozpoznat nechtějí. Kultivace není o účasti na politickém zápolení obyčejných lidí,  

a tím spíše není o boji o moc a zisk. Na tyto představy, zlozvyky a tendence, které jste si 

vytvořili v běžné společnosti, v politických kruzích a podobně, se i obyčejní lidé dívají shora, 

a tak je ještě důležitější, aby byly během kultivace odstraněny. 

Kultivace je proces, který umožňuje lidské bytosti vystoupit do nebe a stát se bohem, tak 

jak by to mohlo nebýt těžké? Buddhistické náboženství hovořilo o „probuzení holí“, dovolte 

mi tedy uštědřit moji verzi „probuzení holí“ těm, kteří nesplňují standard a dostali se na 

pokraj nebezpečí. 
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Li Hongzhi 

11. října 2004 

 

Evropské konferenci výměny zkušeností 2005 

Zdravím všechny učedníky Dafa účastnící se konference! 

Zatímco procházíte pronásledováním, které trvá přes pět let, učedníci Dafa z pevninské 

Číny – stejně jako evropští učedníci Dafa a učedníci Dafa z celého světa, kteří odhalují 

pronásledování, objasňují pravdu a zachraňují vnímající bytosti – činí to, co by učedníci Dafa 

činit měli. Společné úsilí učedníků Dafa dalo poznat pravdu celému světu a neponechává zlu 

žádné místo, kde by se mohlo skrýt. Toto plně odráží velkolepost učedníků Dafa 

spravedlivého Fa a spravedlivé víry. 

Všichni pokračujte ve svědomitém úsilí! Konečným cílem lidských dějin není, aby [lidé] 

byli lidskými bytostmi, lidské dějiny nejsou ani arénou pro zlo, aby projevilo svou brutalitu. 

Dějiny lidstva byly vytvořeny pro nápravu Fa, a pouze učedníci Dafa si zasluhují projevit zde 

svou slávu. 

Ještě jednou přeji konferenci výměny zkušeností učedníků Dafa mnoho úspěchů! 

 

Li Hongzhi 

15. ledna 2005 

 

My se nepolitizujeme 

Co se týče pronásledování Falun Gongu zlovolnou ČKS, mnoho čínských lidí, kteří neznají 

pravdu, po několik posledních let věřilo, že pronásledování má své opodstatnění. A to proto, 

že Strana vštěpuje čínským lidem stranickou kulturu po více než půl století. ČKS vede čínské 

lidi k tomu, aby posuzovali záležitosti, uvažovali nad nimi a konali na základě myšlení 

znečištěného stranickou kulturou – kulturou vytvořenou se specifickými záměry. Čínští lidé, 

kteří byli transformováni tímto druhem myšlení, již dále nemohou posuzovat záležitosti, 

uvažovat nad nimi či konat jako normální lidé. Pod vlivem této stranické kultury, když lidé 

mluví o cizích zemích, mají na mysli „ty kapitalistické státy, které jsou proti ČKS“. Ve 

skutečnosti jsou však tyto krajiny normálními formami lidské společnosti. Kdykoliv jsou 

zmíněny problémy existující v Číně, je to čínskými lidmi chápáno v základu jako snaha 

„protičínských sil“. Dosahuje to až do takové míry, že když někdo zmíní ČKS, někteří lidé se 

domnívají, že mluví o Číně samotné. Pokud někdo mluví o „čínském národu“, budou lidé, 

kteří si jej ve své mysli ztotožní s ČKS. A co více, kdykoliv je potřeba vyřešit problém, první 

myšlenkou je, jak ovládnout ostatní, přičemž prostředky zahrnují nátlak, útoky, vedení 

politických kampaní, potlačování, udávání a podobně. 

Právě teď je ČKS ve slepé uličce, utápí se v korupci a je ze všech stran sužovaná krizí. 

Přesto když čínští lidé proklínají zlovolnou ČKS, vzdorují této straně v kontextu vědomí, 

které bylo vytvořeno toutéž stranickou kulturou, a ve skutečnosti pohlížejí na Stranu skrze 

kulturu Strany. Někteří lidé dokonce uvažují: „Jak by mohla Čína existovat bez Strany?“ 

V průběhu 5000 let čínské kultury, která dynastie nebyla po svém pádu nahrazena novou 

dynastií? A nevedou si země východní Evropy celkem dobře poté, co se tam zlá strana 
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zhroutila? A nezapomeňte, že lidská společnost je v rukou bohů. Pokud to bude jejich vůle, 

společnost upadne do chaosu, a pokud si to nepřejí, nic ji nenaruší. 

Když Číňané přijdou do západní společnosti, lidé této společnosti nemohou jejich slovům 

ani počínání porozumět a připadají jim zvláštní. Slova a chování vůdců ČKS na jejich 

zahraničních návštěvách způsobily, že obyvatelé Západu zpochybňují jejich racionalitu. Do 

jaké míry pokřivila tato stranická kultura myšlení a kulturu čínských lidí? Dokonce ani lidé na 

úrovni Ústředního výboru ČKS nemohou uniknout tomuto pokřivení myšlenek, chování  

a kultury. Tato odchylka v lidském myšlení usnadnila ČKS najít právní záminku pro neustálé 

utlačování čínského národa. I dnes, kdy slogan „naše Strana má vždy pravdu“ již nefunguje, 

ČKS ve snaze zachovat si legitimitu svého mocenského monopolu prohlubuje zmatek, aby 

využila a rozdmýchala horlivý patriotismus čínských lidí a zveličila vlastenecký cit,  

a dokonce přidává myšlenky jako: „Kdyby neexistovala Strana, nebyla by ani Čína“, „Milovat 

zemi znamená milovat Stranu“ a „Milovat Stranu znamená milovat zemi“. Vnáší zmatek do 

myslí lidí a opakovaně čínské lidi podvádí. 

Po neúspěchu při pronásledování Falun Gongu vypustila ČKS slogan: „Falun Gong 

spolupracuje s protičínskými silami“. Poté, co Falun Gong odhalil pravdu o pronásledování, 

ČKS opět podněcovala lidi heslem: „Falun Gong není vlastenecký“. A tak studenti Falun 

Gongu při odhalování pronásledování a objasňování faktů skutečně viděli, že někteří Číňané 

nechtějí ani trochu poslouchat, co jim chtějí říci. Tito lidé skutečně věří, že to, co říká Strana, 

je jistě správné, že to, co říká komunistická vláda, je nepochybně správné, a věří, že Falun 

Gong je skutečně takový, jak jej ČKS vykresluje. 

Dafa zachraňuje lidi. Učedníci Dafa jsou soucitní. Kvůli budoucnosti lidstva seznamují lidi 

celého světa s fakty o pronásledování, aby lidé mohli hanebnost pronásledování jasně vidět,  

a tak pronásledování zastavují. Avšak s heslem ČKS „jeden sál, jeden hlas“ a s její drtivou, 

pomlouvačnou propagandou byli někteří lidé skutečně touto klamnou, falešnou propagandou 

obelstěni. Patří mezi ně lidé, kteří se cítili oklamáni a podvedeni poté, co na vlastní kůži zažili 

masové kampaně minulosti, či v nich byli dokonce pronásledováni, a patří mezi ně i ti, kteří 

od narození vyrůstali obklopeni kulturou Strany. Je však mezi nimi vskutku mnoho dobrých 

lidí s dobrými vrozenými vlastnostmi. Nicméně tito lidé naprosto propadli propagandě Strany 

a vymývání mozků. 

Co by se mělo v této situaci dělat? Jediné, co lze udělat, je úplně obnažit tuto ohavnou 

stranu, která pronásleduje učedníky Dafa, a nechat čínský národ i svět, aby tuto stranu, které 

věřili, a která se vždy prohlašovala za „velkou, slavnou a správnou“, spatřili takovou, jaká ve 

skutečnosti je. Poté, co The Epoch Times uveřejnily Devět komentářů ke […] straně, začala 

ČKS šířit zvěsti a lži, že „Falun Gong se politizuje“. Skutečností je, že kdokoliv o Straně něco 

řekne, bude označen za toho, „kdo se politizuje“, což slouží k oklamání čínských lidí. Číňané 

se ve skutečnosti obávají „vměšování se do politiky“ a přikládají tomu negativní význam, a to 

kvůli stranické kultuře, která jim byla Stranou vštípena. V zemích, kde nevládne zlá ČKS, je 

„politik“ docela elitním označením. 

Falun Gong je apolitický. To je potvrzeno praktickými zkušenostmi a svět to uznává. 

Pokud jsou naše snahy zastavit a odhalit pronásledování označeny zločinci a ČKS jako 

politické, pak bychom měli úplně vyjasnit – co to je Falun Gong, co je zač zlá ČKS a proč 

chce zlá ČKS Falun Gong pronásledovat. Učedníci Dafa ve snaze co nejlépe objasnit pravdu 

řekli celému světu, co je Falun Gong, a všichni ve světě tomu již rozumějí. Zbývá tedy 

pomoci lidem ve světě vidět, co je zač zlá ČKS a proč Falun Gong pronásleduje. To má ve 

skutečnosti sloužit k zastavení pronásledování, a nikoli k zapojování se do politiky. My 

nemáme žádné politické pohnutky. My jsme kultivující, lidé kráčející po cestě k božství, 

překračujeme lidský svět, a nehledáme slávu či zisky tohoto světa ani po nich neprahneme. 

My odhalujeme zločince a tu ničemnou stranu, abychom zastavili kruté pronásledování, 

abychom probudili a zachránili vnímající bytosti, které byly zlem oklamány. 
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Abychom předešli nedorozumění u těch, kteří se ztratili v kultuře Strany, řekl jsem 

učedníkům Dafa z pevninské Číny, aby do objasňování pravdy nezačleňovali Devět 

komentářů. Avšak náprava Fa postupuje rychle a okolnosti, za nichž učedníci Dafa potvrzují 

Fa, se mění. Nedávno ČKS pomocí lží a propagandy znovu šířila výmysly, jako je 

„sebeupálení“, a rozšiřovala falešné verze Devíti komentářů, aby ještě hlouběji otrávila mysl 

lidí ve světě. To vytvořilo další překážky pro objasňování pravdy a záchranu lidí světa. A tak, 

aby si lidé na celém světě byli vědomi povahy této ničemné strany a proč pronásleduje 

učedníky Dafa, je nutné, aby se dozvěděli o Devíti komentářích. 

Existuje vlastně v dnešní době jediný Číňan, který stále věří v komunismus? Dokonce ani 

ten zlý démon, ani současný Ústřední výbor ČKS nemohou mezi sebou najít nikoho, kdo by 

skutečně v tu ničemnou ČKS věřil. Ve chvíli, kdy Strana a ten zlý démon vyhlásili, že chtějí 

„porazit Falun Gong“, bohové vynesli rozsudek, že Strana musí být rozpuštěna a zničena. 

V současnosti bohové zcela ničí všechny prvky Strany. Kdo se zdravým rozumem by v tento 

poslední klíčový okamžik chtěl být obětním beránkem za všechny zločiny, které spáchala 

ničemná komunistická strana v průběhu více než 100 let? Nuže, někdo nakonec ponese 

veškerou vinu za zločiny komunistické strany a [skutečnost, že tuto situaci riskuje] musí být 

výsledkem toho, že byl opojen politickou mocí. Odhalování zlého ducha komunismu není ve 

skutečnosti zaměřeno na konkrétní lidi. Devět komentářů si klade za cíl zachránit všechny 

bytosti, jejichž mysl byla zlem otrávena, včetně členů ničemné ČKS, těch, kteří jsou 

v nejmocnějších orgánech ČKS, a běžných lidí. Účelem je pomoci bytostem ve všech 

společenských sférách, aby jasně viděly faktory, které stojí za ničemnou ČKS. 

Ve skutečnosti není úplně nesprávné, aby lidé tohoto světa žili pro moc nebo svůj vlastní 

prospěch, ale proč se musíte přidávat k těm zlým bytostem, které otravují naši lidskou rasu  

a ubližují jí? Lidé, musíte se probudit! Pokud jste skutečně ztratili smysl toho, proč jste 

lidskou bytostí, pak není nic děsivějšího! Pokud vy, coby lidé tohoto světa, opravdu čekáte  

a hledáte cestu zpět, pak se umoudřete! 

Sdělím světu jednu pravdu: když Bůh či Buddha sestoupí do světa a bude se šířit 

spravedlivý Fa, zkažení démoni budou určitě zasahovat. Mohou se odehrát mnohé věci, které 

byly popsány v legendách či předávány v náboženstvích. Nenechte svou lidskou mysl, aby 

blokovala vaši pravou podstatu, a ještě méně byste měli hřešit proti lidem, kteří jsou na cestě 

k božství. 

 

Li Hongzhi 

26. ledna 2005 

 

Novoroční pozdrav 

Učedníci Dafa v pevninské Číně, učedníci Dafa po celém světě, šťastný nový rok! Začal se 

rok Yiyou. Během tohoto roku přinese obrovská síla nápravy Fa lidstvu změny. Tím spíše 

byste se měli dobře činit ve třech věcech, které by učedníci Dafa měli dělat, měli byste opustit 

připoutání a nedívat se s lidskými myšlenkami na to, co musejí učedníci Dafa jasně rozpoznat: 

pronásledování a pravou povahu ničemné Strany, která nás pronásleduje. 

My se nezapojujeme do politiky, nevyvoláváme rozbroje proti této skutečné, ničemné 

sektě lidské rasy, a tím méně chceme jakoukoli světskou politickou moc. Během 

pronásledování musíme mít jasno v tom, že zachraňujeme lidi světa, kteří byli oklamáni 

stranickou kulturou, jelikož oni věří této sektě až do té míry, že ani nebudou poslouchat 

pravdu. Současně studenti, kteří nemají v tomto aspektu jasno, by měli rozpoznat její 

zhoubnou povahu. Je to lidské připoutání, které je třeba opustit, a také krok, který musí být 



20 

učiněn v procesu potvrzování Fa. Nepoužívejte lidské názory k posuzování nápravy Fa či 

k posuzování formy, ve které se učedníci Dafa kultivují, a neprodlužujte stále proces 

zlepšování svého porozumění kvůli svým lidským myšlenkám. Jste lidé kráčející po cestě 

k božství, a každé jednotlivé připoutání je překážkou. 

Cesta, po které vám Mistr říká, abyste kráčeli, je určitě spravedlivá. Doufám, že všichni 

rozvážně, racionálně a se spravedlivými myšlenkami dokončíte svou cestu k Dovršení. 

 

Li Hongzhi 

Nový rok, rok Yiyou 

9. února 2005 

 

Otáčení kola směrem k lidskému světu 

Pro učedníky Dafa, kteří nežijí v pevninské Číně, je těžké porozumět tomu, co se děje pod 

vládou ČKS. Oni vidí, zejména když učedníci Dafa pocházející z pevninské Číny, či učedníci 

Dafa v pevninské Číně, vystupují z různých organizací ČKS, že mnoho učedníků Dafa bylo 

členy komunistické strany, nemohou se s tím smířit a přemýšlejí: „Jak mohli být učedníci 

Dafa členy komunistické strany?“ Obzvláště pro učedníky Dafa v nekomunistických zemích 

není lehké to pochopit. Skutečnost je taková, že učedníci Dafa v pevninské Číně byli předtím, 

než se začali kultivovat, také vzděláváni v kultuře Strany. V té době byla ČKS Čínou, a čínská 

vyšší střední třída musela být třídou členů Strany. To se již stalo ve společnosti normou. Když 

se mnoho lidí za těchto podmínek připojilo ke Straně, nebylo to z důvodu, že se chtěli stát její 

součástí, či že by v ni věřili. Pro lidi to byl spíše jediný způsob, jak v takové společnosti 

přežít. Vypadalo to, že čínští lidé prostě musejí jít touto cestou, jinak by byli označeni za 

odpadlíky, a pro ČKS by se stali terčem veřejného odsouzení. Samozřejmě, jiný případ jsou ti 

opravdu zlí členové Strany. A někteří lidé se ke Straně nepřidali dobrovolně – byl na ně 

vyvíjen tlak, aby se připojili, nebo se připojili spolu s celou svou pracovní jednotkou. Ačkoliv 

učedníci Dafa vydali prohlášení, že veřejně vystupují z ČKS, ve skutečnosti již dávno přestali 

být členy komunistické strany či Komunistického svazu mládeže, jelikož dle směrnic ČKS ti, 

kteří šest měsíců nezaplatí členské příspěvky, jsou automaticky vyloučeni ze Strany. Když v 

roce 1999 začala ČKS pronásledovat Falun Gong, neříkali, že jsem se v minulosti připojil ke 

Komunistickému svazu mládeže? Pravdou je, že tehdy byli v celé mé pracovní jednotce pouze 

dva lidé, kteří stále nebyli členy komunistické strany ani Komunistického svazu mládeže, a já 

jsem byl jedním z nich. V té době má pracovní jednotka stanovila, že se každý jednotlivec 

musí přidat buď ke Straně, nebo ke Svazu. Pokud bychom se nepřipojili, ČKS by nás 

považovala za odpadlíky, takže to byla spíše formalita. 

Ve skutečnosti Mistr při nápravě Fa zachraňuje všechny bytosti, nejen ty dobré, ale 

samozřejmě i ty zlé. Často říkám, že během nápravy Fa neuvažuji nad minulými chybami 

žádné vnímající bytosti, a že se dívám pouze na to, jaký postoj zaujímají vnímající bytosti 

vůči Dafa během nápravy Fa. Jinými slovy, nezáleží na tom, jaké bytosti jsou, či jak velké 

jsou jejich chyby a hříchy, kterých se v dějinách dopustily, pokud nehrají během nápravy Fa 

negativní úlohu, mohu jim poskytnout shovívavé řešení a odstranit jejich hříchy i karmu. To 

je největší milosrdenství a opravdová spása. Je to proto, že ve vesmíru vedle sebe existují 

pozitivní a negativní bytosti, je to princip jinu a jangu a jejich vzájemného utváření. To 

samotná ČKS si vybrala Dafa za svého nepřítele. Od chvíle, kdy prohlásila, že musí Falun 

Gong porazit, všichni bohové vesmíru odsoudili toho zlého ducha ČKS k smrti i spolu 

s ničemnou, nízkou skupinou ČKS, jež pronásleduje učedníky Dafa v lidském světě. Ve 

skutečnosti, když jsem šířil Dafa, bylo to ve společnosti [mající] ČKS. Pokud by nebyla 
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pronásledovala učedníky Dafa, byl by to ten největší přínos pro celý vesmír. Kromě toho, mé 

vyučování Fa v takové společnosti bylo pro společnost prospěšné mnoha, mnoha způsoby  

a nezpůsobilo žádnou škodu. Když se zlepšilo zdraví lidí, komu se snížily zdravotní výdaje? 

Když měli lidé zdravé tělo, pro čí společnost vytvářeli hodnotu? Strana napáchala tolik zlého, 

obává se ztráty moci, a tak vždy zdůrazňuje „sociální stabilitu“. Když se Dafa široce rozšířil, 

lidská morálka se zlepšila, a díky Dafa se celková situace ve společnosti skutečně 

stabilizovala. Samozřejmě, Dafa nebyl šířen za účelem stabilizace lidské společnosti; byl to 

výsledek toho, že se zlepšila morálka. Mnoho lidí, od ústředního vedení ČKS až po různé 

společenské třídy, tuto skutečnost rozpoznalo. Avšak skutečná povaha ČKS je koneckonců 

povahou sekty, zahrnující veškeré zlo, které existuje, a tak to nemohla vystát. Její extrémní 

arogance a zvrácená mentalita, která touží ovládnout Nebesa, ovládnout zemi, ovládnout lidi  

a ovládnout lidskou mysl, nemohla vydržet ani toto malé popíchnutí. A přestože měla z šíření 

Dafa prospěch, nemělo to žádný vliv. Byla pevně rozhodnuta Falun Gong zlikvidovat, a jen 

tak mohla být uspokojena. Navíc ten mizera v lidském světě byl samozřejmě hnán žárlivostí  

a tvrdohlavě prosazoval svá přání, odmítaje poslouchat ostatní. Spolu se zlým duchem 

komunistické strany se tak stali ideálními společníky. Nejen, že učinili Dafa svým nepřítelem, 

ale během pronásledování také vyčerpali všechny prostředky perzekuce a pronásledovali 

k smrti či těžce zranili mnoho učedníků Dafa, kteří kráčeli či kráčejí po cestě k božství, a kteří 

byli vybráni před věky věků. Desítky milionů lidí byly různými způsoby pronásledovány  

a spravedlivá víra sto milionů lidí byla potlačena. Tento věčný, obrovský hřích, tento 

obrovský hřích, kdy jsou [pachatelé] naplněni zlem a jsou vinni bezpočtem zločinů 

prostupujících celou nebeskou klenbou, rozzlobil všechny bohy kolosální nebeské klenby! 

Nyní, dokonce i prvky starých sil, které ji ovládaly a manipulovaly s ní, ji i zlého ducha 

spěšně rozpouštějí. Zlé šílenství je pryč. Není to tak, že se ti zlí lidé změnili, nýbrž zlý duch, 

který je ovládal, byl zničen. Jinak řečeno, zánik ČKS není výsledkem toho, že by na začátku 

nápravy Fa bylo rozhodnuto, že bude odstraněna. Náprava Fa má napravit všechny špatné 

bytosti, aby byly zachráněny všechny životy. To ČKS si zvolila Dafa za svého nepřítele. 

Samozřejmě, kultivující nemají žádné nepřátele a nikdo není hoden být nepřítelem Dafa. 

Účelem odhalení zla je zabránit mu, aby konalo zlé skutky. V minulosti, když jsme 

objasňovali pravdu, jsme vždy říkali, že nejsme proti Straně, ale to naprosto neznamenalo, že 

jsme ji milovali, uznávali ji, ale ani, že jsme ji zavrhovali. Znamenalo to, že kultivující nemají 

co do činění s žádnou organizací, politickou stranou či společenskou formou v lidské 

společnosti. Jinými slovy, pokud by ČKS nepáchala ničemnosti vůči Dafa, nezáleželo by na 

tom, kdo je členem Strany a kdo není. A pokud se na to díváme z této perspektivy, 

neznamenalo mé vstoupení do Svazu za mého mládí, že jsem jí poskytl šanci? Avšak nyní, 

nejen že Strana spáchala zlé skutky, ale její hříchy jsou neodpustitelné. Její povaha je jiná,  

a tak přirozeně poškozuje členy ČKS. Pokud z ní člověk nevystoupí, je její částí, jednou 

z jejích částic, součástí jejího složení, a pro všechny bohy se stane cílem k odstranění. Až tato 

kapitola lidstva začne, lidské bytosti nebudou mít žádnou další šanci. Učedníci Dafa poskytují 

skrze objasňování pravdy lidským bytostem spoustu příležitostí. V dnešní historické době si 

lidské bytosti musejí vybrat cestu pro budoucnost své existence. A ať už poslouchají nebo ne, 

to je také volba jejich budoucnosti. Vezmeme-li v úvahu výše uvedené okolnosti, ačkoliv byli 

někteří učedníci Dafa v určité době členy Strany či Svazu, nebyla to jejich chyba. Chyba byla 

v tom, že se vůdce Strany a zlý duch Strany rozhodli páchat zlo. Učedníci Dafa za sebou 

nechtějí zanechat žádné skvrny, jejich zřeknutí se není „zapojováním se do politiky“ a už 

vůbec to není formalita. Spíše je to připoutání, které je třeba odstranit kultivací. Ten, kdo je 

označkován nejhorším zlem v celém vesmíru, a v srdci jej uznává, nemůže dosáhnout 

Dovršení. Zároveň, pouze když jej učedníci Dafa dokáží jasně rozpoznat, očistit od něj své 

vědomí, a nenechají jej dále zasahovat do své mysli, teprve pak budou mít silnější spravedlivé 

myšlenky a budou dělat dobře to, co by učedníci Dafa měli dělat. Toto je krok, který musíte  

v kultivaci učinit. 
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Li Hongzhi 

15. února 2005 

 

Evropské konferenci Fa ve Stockholmu 

Evropské konferenci Fa: Zdravím vás, učedníci Dafa. 

Vše v tomto světě bylo vytvořeno pro nápravu Fa, a učedníci Dafa jsou velkolepými 

postavami naší doby. Bytosti všech říší, od dávných věků po současnost, vyčkávaly v naději. 

Shromážděte a zachraňte vnímající bytosti, které máte zachránit. Mějte spravedlivé myšlenky 

a spravedlivé činy, odstraňte všechny překážky a šiřte pravdu. Božské bytosti jsou mezi lidmi. 

Přeji konferenci Fa úspěch. 

 

Li Hongzhi 

12. června 2005 

 

Studovat dobře Fa a zbavovat se připoutání není těžké 

Tento článek je napsán velmi dobře. Studenti, kteří stále nemají jasno ohledně způsobů, 

kterými učedníci Dafa potvrzují Fa a zachraňují vnímající bytosti, by si tento článek měli 

přečíst. Ačkoliv tento článek není příliš komplexní a jeho hloubka je omezená, je jasný v tom, 

co by měli učedníci Dafa dělat při potvrzování Fa a při záchraně vnímajících bytostí. 

Ve skutečnosti ti, kteří nemohou vykročit vpřed, bez ohledu na to, jakou mají výmluvu, 

skrývají strach. Avšak mít či nemít strach svědčí o lidskosti či božství kultivujícího, a právě to 

odlišuje kultivující od běžných lidí. Je to něco, čemu musí kultivující čelit, a je to největší 

lidské připoutání, které musí kultivující odstranit. 

 

Li Hongzhi 

20. července 2005 

 

Komentář ke článku studenta. 

 

Zbavte se lidského myšlení 

Tento článek je dobře napsán a porozumění, které vyjadřuje, je ještě lepší. Někteří studenti 

skutečně nepřikládají studiu Fa důležitost, a k pochopení situací, které vyvstávají mezi 

studenty Dafa, používají běžné lidské myšlení; a to se neomezuje jen na zaslepené obdivování 

určitých osob. Ve skutečnosti, tento projev lidského myšlení opravdu svědčí o [rozdílu mezi] 

kultivujícím a běžným člověkem. Také to způsobuje mnoho problémů v kultivaci, narušuje to 

potvrzování Fa a koordinaci a spolupráci mezi studenty, které jsou na Fa založeny. Tím 

nejvýraznějším projevem je kruté pronásledování mnoha studentů, kteří mu čelí kvůli svému 

silnému lidskému myšlení a nedostatku spravedlivých myšlenek. Řešením je skutečně učinit 

studium Fa prioritou a pilně Fa studovat. Tento Velký Zákon je schopen napravit kolosální 
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nebeskou klenbu a umožnit lidem kultivovat se k Dovršení. Neměli byste si tedy vážit této 

vzácné a drahocenné příležitosti? Navíc, toto je příležitost, jež v okamžiku zmizí! 

 

Li Hongzhi 

1. září 2005 

 

Komentář ke článku studenta. 

 

Všem učedníkům Dafa po celém světě i v pevninské Číně, šťastný 

Svátek středu podzimu! 

 

Neústupná vůle 

(v básnické formě dynastie Song) 

 

Čas i prostor překonává, náprava Fa vpřed se řítí 

Obrovská je výzva, přec’ vůle vaše pevná je 

Běsnící zlo je nespoutáno, leč vy neztrácíte cestu svou 

Odstraňte zlo, jako když pouhý prach se stírá 

 

Učedníci moji, po cestě Dafa přímo kráčejte 

Nechť vaše záře lidský svět zkrášlí, když Tři říše překračujete 

Učedníci Fa, buďte usilovní, s vůlí neústupnou 

Nespočetná léta těžkostí byla jen pro tuto chvíli 

 

Li Hongzhi 

Svátek středu podzimu 

18. září 2005 

 

Kráčejte po své cestě přímo 

Náprava Fa je nápravou Zákona vesmíru, který se v minulosti zkazil, a zahrnuje [nápravu] 

veškerých živých bytostí na vysokých i nízkých úrovních, které se ve vesmíru nalézají. 

Samozřejmě zahrnuje také Zákony, které jimi byly na různých úrovních zanechány,  

a dokonce i Zákony, které byly předány lidským bytostem, aby vedly jejich kultivaci. 

Učedníci Dafa v období nápravy Fa mají považovat potvrzování Pravdivosti, Soucitu  

a Snášenlivosti a dosažení Dafa nového vesmíru za základ. Jak by tedy mohli šířit  

a potvrzovat věci, které nejsou součástí Pravdivosti, Soucitu, Snášenlivosti či nového 

vesmíru? Nedopusťte, aby dosažení nějakého konkrétního cíle způsobilo, že budete přehlížet 

smysl existence učedníků Dafa. Pokrok v osobní kultivaci je ve skutečnosti součástí procesu 
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záchrany bytostí. Záchrana bytostí, zdokonalování sebe sama či odolávání pronásledování 

jsou všechno činy, které potvrzují Fa. Pouze přímé následování vaší cesty je potvrzováním Fa. 

Taktéž nepoužívejte ničemnosti, které se staly během pronásledování, jako záminku k tomu, 

že nepotvrzujete Fa, či že jej nepotvrzujete dobře, jelikož zlé pronásledování je ve skutečnosti 

uspořádáno starými silami proto, aby vás zkoušelo. Ačkoliv neuznáváme existenci ani 

uspořádání starých sil, udělaly to, co udělaly. Vy v tomto historickém období hrajete hlavní 

roli a vše, co v současnosti existuje, ať jsou to zlí či spravedliví bohové, existuje kvůli vám. 

To nejdůležitější je, abyste po své cestě kráčeli přímo. V závěrečném období se faktory zla 

zmenší, situace se zklidní a stav věcí světa se změní, nikdy se však nezmění cesta, po níž máte 

kráčet. 

 

Li Hongzhi 

25. září 2005 

 

Pražské konferenci Fa 

Zdravím všechny učedníky Dafa účastnící se Pražské konference Fa! 

Doufám, že naše konference Fa bude úspěšná. 

Společně se zlepšujte, předveďte chování učedníků Dafa, dělejte dobře tři věci, jež mají 

učedníci Dafa dělat, a zajistěte, aby byla naše konference Fa zdárná a přinesla výsledky. 

 

Li Hongzhi 

2. října 2005 

 

Čím blíže ke konci, tím pilnější byste měli být 

Člověk má v průběhu kultivace mnoho zkoušek, které musí překonat, a jedním z důvodů 

je, že si od narození neustále vytváří názory všeho druhu v souvislosti s tím, jak nabývá 

pochopení ohledně lidské společnosti, a to vede k připoutáním. Jelikož je lidská společnost 

místem, kde utrpení jde ruku v ruce s potěšením, život oplývá utrpením bez ohledu na to, jak 

jste bohatí či jak vysoké postavení máte. Protože bolest je pro lidi obtížně snesitelná, lidé se 

snaží vědomě či nevědomě zahnat utrpení v naději, že povedou příjemnější život. A tak se 

stává, že lidé si při hledání štěstí vytvářejí představy o tom, jak se vyhnout újmám, jak si 

dobře žít, jak se prosadit ve společnosti a dosáhnout slávy a úspěchu, jak pro sebe více 

vytěžit, jak se dostat na vrchol a tak dále. Při dosahování těchto cílů si lidé v průběhu 

získávání zkušeností vytvářejí názory na život, a jak lidé žijí své životy, tyto zkušenosti 

zpětně posilují jejich názory. 

Avšak ve skutečnosti to, co je v lidské společnosti považováno za pravdu, je z pohledu 

vesmíru opakem pravdy. Když lidé procházejí strastmi a trpí, je to proto, aby mohli splatit 

karmu a měli tak šťastnou budoucnost. Kultivující se tedy musejí kultivovat dle správných  

a spravedlivých pravd. Procházení strastmi a útrapami je vynikající příležitostí k odstranění 

karmy, očištění se od hříchu, pročištění těla, pozvednutí sféry myšlenek a vzestupu v úrovních 

– je to mimořádně dobrá věc. Toto je správná a spravedlivá pravda Fa. Ale v průběhu 

kultivace, když na vás dopadne utrpení a objeví se konflikty, které vás vnitřně zasáhnou, 

obzvláště když otřesou vašimi zkostnatělými názory, je opravdu těžké tou zkouškou projít. 
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Dokonce i když si plně uvědomujete, že se jedná o zkoušku, stále nemůžete opustit svá 

připoutání. A co více, učedníci Dafa se kultivují v tomto „skutečném“ světě plném pokušení, 

a tak je ještě těžší, a ještě důležitější tyto názory změnit. Proto vám často říkám, abyste 

v průběhu kultivace hodně studovali Fa, proto pravidelně publikuji články, které mají 

poukazovat na běžné problémy, a neustále tak napravuji směr věcí. Přesto se na vaší 

kultivační cestě čas od času objeví nové problémy. Co se týče toho, jak se nyní věci mají, 

v průběhu vesmírné nápravy Fa a potvrzování Fa učedníky Dafa nastaly obrovské změny 

v okolnostech pronásledování, jež vyvstaly na cestě kultivace učedníků Dafa. Kultivační 

prostředí i vnímání lidí prochází změnami na základní úrovni. Tento jev naznačuje, že 

náprava Fa i kultivace učedníků Dafa jsou ve svých závěrečných fázích. A přesto existuje 

malý počet studentů, dokonce dlouhodobých studentů, kteří vykazují v různé míře sklíčenost 

a polevili ve svém odhodlání být pilnými. Neuvědomují si, že se jedná o připoutání k délce 

trvání nápravy Fa, nebo je to způsobeno zasahováním nesprávných osvojených názorů, což 

vede k tomu, že jejich mezery jsou využívány zasahujícími činiteli, které staré síly dříve 

zanechaly na povrchu lidské dimenze, podlými přízraky či zkaženými démony – věcmi, které 

zvětšily a posílily tato připoutání a lidské názory – to vše přivodilo tuto sklíčenost. 

Ve skutečnosti, když se nad tím zamyslíte, v minulosti se kultivující neodvážili polevit ani 

na vteřinu, a to tehdy dokončení cesty zabralo celý život. Jak tedy mohou učedníci Dafa, kteří 

mají dosáhnout úrovně nebeské bytosti spasené pomocí Dafa a kteří mají nejpohodlnější 

kultivační cestu, nebýt ještě pilnější, když jim byla v krátkém období kultivace, jež uběhne 

mrknutím oka, dána tato nejvelkolepější pocta kultivovat se, a přitom potvrzovat Fa? Vy již 

víte, že forma, ve které se kultivují učedníci Dafa, je kultivací v tomto světě mezi obyčejnými 

lidmi, a že kultivace se přímo zaměřuje na mysl člověka. Všechna lidská připoutání a všechny 

názory, jež zasahují do potvrzování Fa a do spásy vnímajících bytostí, se musejí odstranit. 

Copak je pro kultivující, kteří kráčejí po cestě k božství, skutečně tak obtížné zbavit se těchto 

připoutání, pramenících z lidského myšlení, a tyto názory změnit? Pokud se kultivující nechce 

zbavit ani těchto věcí, tak jak tedy ukáže, že je kultivujícím? Samozřejmě, většina učedníků, 

kteří se nalézají v tomto stavu, jsou v něm proto, že si zpočátku neuvědomovali svá nepatrná 

připoutání či si nebyli vědomi toho, že do nich zasahovaly jejich vlastní názory, a tak zlo tuto 

mezeru využilo a zvětšilo tyto faktory. Vím, že jakmile se vám to vyjasní, rychle to dohoníte, 

ale na této nejskvělejší, božské cestě byste neměli jít tolika oklikami; neponechávejte si do 

své budoucnosti žádný důvod k lítosti a nezaostávejte tolik z hlediska úrovní. To je má 

naděje, vaše naděje i naděje bytostí, které na vás spoléhají. 

 

Li Hongzhi 

8. října 2005 

 

Vyzrálí 

Po přečtení příspěvků z Internetové konference na výměnu zkušeností učedníků Dafa 

z pevninské Číny shledávám, že žádný z nich již není psán s lidskými připoutáními. Nemám 

pocit, že by byly psány za účelem splnění nějakého úkolu. Ani ve formě, ani v obsahu 

neužívají klišé či falešný, bezduchý styl rétoriky Strany, neobsahují připoutání k oznamování 

úspěchů s mentalitou: „Pokud to lidem neřeknu, jak se o tom dozvědí?“ a z velké části jsou 

osvobozeny od logiky stranické kultury. Také jsem z nich vycítil, že autoři jsou v kultivaci 

vyzrálí. 

Kultivační forma učedníků Dafa spočívá v tom, že se kultivují mezi běžnými lidmi, a mezi 

běžnými lidmi potvrzují Fa, zachraňují vnímající bytosti a vzdorují pronásledování. V této 
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situaci, kdy nebyla žádná kultivační forma zanechána předchůdci jako vzor, je zcela na 

kultivujících, aby si razili své vlastní cesty, a od každého člověka se vyžaduje, aby potvrdil 

cestu, kterou si sám uvědomil – nevytvářejí se vzory k následování. Cesta, kterou se vydáte, 

může být příkladem pouze pro budoucí generace. A neexistuje žádná [kultivace] za druhého – 

ten, kdo se kultivuje, získá. Pod silným, hrozivým tlakem, na kultivační cestě, v níž se nelze 

na nic odkazovat, v nejmaterialističtější a nejpraktičtější lidské společnosti, uprostřed 

rychlého úpadku lidské morálky, a za přísných požadavků na sebezdokonalování stanovených 

pro učedníky Dafa Velkým Zákonem, jste to přesto dokázali. Příspěvky se většinou týkají 

racionální analýzy a odhalování nedostatků a uvádějí myšlenky vztahující se k potvrzování 

Fa, snižování ztrát, pomoci ostatním kultivujícím myslet a jednat spravedlivě, uvažují nad 

způsoby, jak pomoci kultivujícím, kteří jsou pronásledováni, a nad záchranou více 

vnímajících bytostí. Květnaté výrazy emotivního projevu jsou ty tam. Příspěvky jsou 

naplněny podstatou a jsou přesné, jasné, bez lidského sentimentu. Nejsou něčím, co by mohl 

napsat obyčejný člověk, jelikož vnitřní svět kultivujícího je ryzí a čistý.  

Toto je jen jeden z pocitů, které jsem měl při čtení internetových příspěvků zveřejněných 

učedníky Dafa z pevninské Číny. Můj celkový dojem je, že většina učedníků Dafa dospěla; 

způsob, jakým se kultivují, vyzrál; vyzrálo pochopení kultivujících ohledně kultivace; a stejně 

tak vyzrálo racionální chování, které vychází z postupného omezování lidských myšlenek. 

Pokud budou všichni učedníci Dafa takoví, zlo bude zcela odstraněno a Bohové a Buddhové 

se majestátně projeví. 

 

Li Hongzhi 

29. října 2005 

 

Konferenci Fa v Izraeli 

Zdravím učedníky Dafa z Izraele i ostatní účastníky konference! 

Konference Fa učedníků Dafa jsou v běžné lidské společnosti prostředím, kde se mohou 

učedníci Dafa učit jeden od druhého. Jelikož je v realitě běžné lidské společnosti tráveno tolik 

času, je čas, který prožívají učedníci Dafa pospolu, ještě cennější, a konference Fa učedníků 

Dafa jsou navíc výbornou příležitostí pro učedníky Dafa společně se scházet a zlepšovat se 

jako celek. Mistr věří, že vás tato konference výměny zkušeností obohatí, a rád bych popřál 

konferenci Fa úspěch. Doufám, že budete dělat dobře tři věci, a stejně tak doufám, že budete 

se spravedlivými myšlenkami a činy dobře kráčet cestou kultivace. 

 

Li Hongzhi 

3. prosince 2005 
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Odpověď peruánským učedníkům Dafa 

Drazí učedníci Dafa z Peru: 

Obdržel jsem váš dopis. Pracovali jste tvrdě a já jsem si plně vědom vaší situace. 

Kultivace učedníků Dafa se děje mezi obyčejnými lidmi, a to je něco, co se nikdy předtím 

v dějinách neuskutečnilo. Pokud každý kráčí dobře po své vlastní cestě, jistě nastanou potíže, 

a to, že jdete vstříc těmto potížím a čelíte jim, je kvůli potvrzování Dafa, záchraně všech 

bytostí, odstranění uspořádání starých sil a odporování pronásledování. Kultivace v minulosti 

tyto věci nikdy neměla. Učedníci Dafa jsou průkopníky, a proto se vám bude někdy 

v kultivaci dařit a někdy nebudete vědět, co si počít. Když se setkáte s těžkostmi, posaďte se  

a ještě více studujte Fa. Dokud budou vaše myšlenky i činy spravedlivé, nebude zde žádná 

překážka, kterou byste nemohli překonat. 

Vaše počínání potvrdilo, že cesta, po které se vydali učedníci Dafa, je správná, a navíc, že 

jste ji prošli neobyčejně dobře. S postupem nápravy Fa se vše změní k lepšímu a učedníci 

Dafa ještě více dospějí. Vím, že potíže, kterým čelíte, budou s postupem nápravy Fa a s vaším 

zráním a pilným úsilím vyřešeny. Doufám, že se budete činit ještě lépe, neboť učedníci Dafa 

jsou nadějí všech bytostí. 

 

Li Hongzhi 

17. prosince 2005 

 

Blahopřání 

Učedníci Dafa, kteří se účastníte konference Fa v Atlantě: Zdravím vás! 

Nejprve bych rád popřál této velkolepé konferenci mnoho úspěchů. Doufám, že všichni 

díky této konferenci něco získáte, a že se budete dobře činit na zbývající cestě, která leží před 

vámi. 

Učedníci Dafa, jste zlatým světlem ve světě smrtelníků, nadějí lidí světa, jste učedníky Fa, 

kteří pomáhají Mistrovi, a jste budoucími Králi Fa. Zůstaňte usilovní, Probuzení, kteří kráčíte 

světem: vše nynější bude slávou budoucnosti. 

 

Li Hongzhi 

31. prosince 2005 

 

Odstraňování zla 

Hanební tajní agenti zlovolné ČKS se po celou dobu ustavičně zabývají sběrem takzvaných 

„informací o Falun Gongu“. Dafa se ve skutečnosti šíří pouze proto, aby se lidé kultivovali,  

a při šíření Fa se vše děje otevřeně a bez tajností. I když zlá Strana provádí své iracionální  

a hrozivé pronásledování učedníků Dafa, vše, co učedníci Dafa konají po celém světě ve 

snaze čelit pronásledování, činí otevřeně. Dokonce je i mnoho věcí sepsáno a na webových 

stránkách Minghui otevřeně sdíleno. Podlí tajní agenti zlé Strany takto ve skutečnosti jednají, 

neboť [ČKS] ví o bezdůvodnosti pronásledování a cítí se provinile. Tak blafuje a burácí, aby 
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ukázala sílu. Zároveň to dělají proto, aby se lidé uvnitř ČKS mohli navzájem podvádět, 

vytvářet falešné zprávy a vymýšlet důvody k perzekuci. A to vše se děje kvůli hrstce 

jednotlivců, kteří se dostali do beznadějné situace tím, že pronásledují Falun Gong. Avšak 

pokud jde o lidi, kteří nemyslí vlastní hlavou, kteří nedokáží rozlišit dobro od zla – zejména ti, 

kteří poté, co jim byla vštípena zlá stranická kultura, používají perspektivu, logiku a zásady 

zlé Strany, což nejsou standardy normálních lidí, k posouzení toho, co je laskavé či ničemné, 

dobré či zlé, a co by se mělo či nemělo vykonat –, zlá Strana je velmi jednoduše 

zmanipulovala a využila, a oni se úplně stali hanebnými nástroji zlé Strany. Zároveň tito lidé 

vskutku spáchali ohromné hříchy při pronásledování učedníků Dafa, a již je nelze spasit. 

Během těchto let šíření Fa a záchrany vnímajících bytostí jsem skutečně zahrnul lidi ze 

všech společenských vrstev a povolání, a s nikým jsem nezacházel jinak než s ostatními. Ve 

spáse skrze Dafa jsou si všechny bytosti rovny, včetně bytostí, které mají velmi špatná 

povolání, jako například tajní agenti. Když literární či umělecká díla vyobrazují lidi s tímto 

povoláním jako hrdiny, je to učiněno z důvodu politické nutnosti, uspokojení potřeby 

nacionalismu a potřeby moci, a jsou to lidské bytosti, kdo je nazývají „hrdiny“. V očích bohů 

jsou nejnižšími a nejvíce trestuhodnými z lidí, jsou to lháři a osoby, které poškozují lidskou 

morálku. Jejich charakter a chování jsou opovrženíhodné a nestoudné a jejich činy jsou 

zločinné. Odlišují se od detektivů v normální společnosti, kteří řeší zločiny. Avšak 

nezapomeňte, že lidské záležitosti jsou určeny bohy, ať už si lidé jejich vývoj vykládají jako 

dobrý či špatný. Lidské bytosti mají karmu a z toho důvodu musejí procházet cyklem 

karmické odplaty. Pokud bohové nechtějí, aby bylo něco učiněno, nikdo to nedokáže vykonat, 

bez ohledu na to, zda je to lidmi vnímáno jako dobrá věc. A v záležitostech, jež mají být dle 

vůle bohů uskutečněny, jsou činy lidských bytostí pouhou součástí realizace karmické 

odplaty. 

V průběhu těchto let šíření Fa byli skutečně někteří lidé, kteří vykonávali tento druh 

povolání a kteří se navzdory svým počátečním motivům stali opravdovými učedníky Dafa 

poté, co Dafa pochopili. A tak jsem těmto lidem neustále dával příležitosti, jelikož někteří 

z nich měli opravdu dobré základy a v předchozích životech byli velmi dobrými lidmi. 

Někteří jsou bytostmi, které sestoupily z vysokých říší. Takže jsem jim nemohl odepřít spásu 

jen proto, že byli v tomto životě tajnými agenty. Život je vzácný a proces procházení životem 

je drahocenný, a tak jsem vždy čekal, až přijdou k rozumu, přestože pronásledováním 

způsobili utrpení učedníkům Dafa. Abych je zachránil, dokonce jsem požádal učedníky Dafa, 

aby jim objasnili pravdu, zatímco jsou sami pronásledováni. Nejen, že ti zločinci 

neposlouchali, ale jejich karma zatím vzrostla až do té míry, že je již nelze spasit. Navíc, 

zasahování tajných agentů se v současnosti rozvinulo do trendu pronásledování učedníků 

Dafa, což je naprosto nepřijatelné. Tento způsob využití zločinných tajných agentů zacílený 

proti kultivaci učedníků Dafa, zosnovaný starými silami, nelze absolutně uznat. Z pohledu 

kultivace to není tak, že by zde existovalo nějaké nezbytné spojení mezi kultivací a těmi 

darebáckými tajnými agenty, kteří jsou těmi nejnižšími z nejnižší úrovně lidské rasy. Nebudu 

proto tento druh věcí uznávat, a v budoucnosti již nebude existovat tento typ instituce, ani 

velký počet lidí, kteří vykonávají tento druh odporného povolání. 

Od této chvíle bohové a já zcela odebíráme tomuto druhu lidského povolání budoucnost  

a odnímáme štěstí z životů zločinných tajných agentů, vytvořených zlou ČKS po 20. červenci 

1999. Necháme je urychleně dokončit jejich životy, a přitom splatit hříchy, jichž se dopustili. 

A to platí zejména pro všechny, kteří se podíleli na incidentu v Atlantě a plánovali jej: z jejich 

životů bude zcela odňato štěstí. Nynějškem počínaje budou platit za svoji hříšnou karmu, 

přejíce si, aby byli mrtví. V rychlém sledu zemřou a sestoupí do pekla. Všechny tajné agenty 

ČKS v Číně či zahraničí čeká stejný osud, pokud nebudou činit pokání. Zachraňuji všechny 

vnímající bytosti, avšak těm, kteří nechtějí mít budoucnost, nemůže být dovoleno, aby 

vnímajícím bytostem zničili příležitost ke spáse. 
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Těm, kteří stále pronásledují učedníky Dafa: doufám, že skutečně pochopíte, co je Falun 

Gong, a také proč zlá ČKS pronásleduje učedníky Dafa. Ještě více doufám, že budete mít 

dobrou budoucnost. 

 

Li Hongzhi 

9. února 2006 

 

Projděte smrtící zkouškou 

Někteří lidé neučinili studium Fa svojí prioritou, a zatímco docházelo ke zlému 

pronásledování učedníků Dafa a k silnému tlaku krutého rudého teroru, zlo využilo jejich 

opomenutí způsobených strachem, a oni provedli špatné věci vůči Dafa a učedníkům Dafa, 

které dělat neměli. Jako tajní agenti a špioni sloužili zpravodajským agenturám odporné 

Strany, třeba Ministerstvu státní bezpečnosti náležející ČKS, Velitelství Generálního štábu 

[armády], Ministerstvu veřejné bezpečnosti atd. Poté, co se někteří z nich poddali zlu, učinili 

v různém množství a v různé míře věci, které jsou pro kultivující naprosto ostudné. Jelikož 

jsou sami o sobě životem, v hloubi duše vědí, že Dafa je dobrý, a později těchto věcí litují. 

Chtějí se ke kultivaci vrátit, ale tajní agenti ČKS teď mají něco, co proti nim mohou použít,  

a tak je trápí výčitky. Obávají se, že pokud by se vrátili, tajní agenti použijí tyto věci, aby jim 

vyhrožovali. A ještě více se bojí toho, že jak se jednou učedníci Dafa dozvědí o jejich 

skutcích, budou příliš zahanbeni pohlédnout těmto učedníkům Dafa do očí. Je to pro ně těžké 

rozhodování. 

Pravdou je, že ztráta této příležitosti věků a nenaplnění skutečného účelu příchodu na tento 

svět je děsivější než připoutání k přílišnému ostychu čelit druhým. Kultivace je kultivací,  

a kultivace je o odstraňování připoutání, zbavování se špatného lidského chování a všech 

druhů strachů, včetně lidských připoutání k obavám z toho či tamtoho. Bylo to kvůli 

připoutáním a strachu, že jste se vydali nesprávnou cestou, a teď, když se chcete vrátit, vás 

strach znovu brzdí a vy jej necháváte, aby znemožnil váš návrat. 

Strach může způsobit, že člověk bude dělat chyby, a strach může způsobit, že člověk ztratí 

předurčenou příležitost. Strach je smrtící pastí na cestě lidské bytosti k božství. Již jste kvůli 

tomu udělali obrovské chyby, a přesto se nyní, když je chcete napravit, obáváte, že se o nich 

lidé dozvědí. Kultivace je vážná záležitost. Pokud stále takto přechováváte obavy, kdy 

přestanete být strachem omezováni? Zvláště studenti, kteří všechny takové věci skrývají  

a zdánlivě se činí lépe než většina ostatních studentů, pokud toto připoutání neopustíte, 

nepřestanete s hříšným chováním a nezbavíte se svých strachů, pak nezáleží na tom, jak 

mnoho věcí učedníků Dafa děláte, vše činíte proto, abyste věci zakryli. Pokud opustíte tyto 

hříchy, které v sobě nosíte a zadržujete, a vrátíte se zpět, pak vše, co vykonáte, bude čisté  

a bude to součástí kultivace učedníka Dafa. 

Jako váš Mistr jsem si nikdy nevedl záznamy o těch špatných věcech, které jste ve své 

kultivaci učinili. Pamatuji si jen ty dobré věci, které jste vykonali, a vaše úspěchy. Učedníci 

Dafa prošli skrze kultivaci a skrze pronásledování zlem, které nemá obdoby. Hluboce si 

uvědomují těžkosti spjaté s kultivací, a nebude to tak, že by nedokázali porozumět studentům, 

kteří sešli na nesprávnou cestu. Takže vám říkám ještě jednou: všichni studenti, kteří jste 

udělali v tomto ohledu chyby, nejlépe bude, dneškem počínaje, abyste veřejně prohlásili, že se 

zbavujete toho špinavého břemene a vracíte se k Dafa. Pouze pokud otevřeně odhalíte vše 

špatné, co jste učinili, budete schopni osvobodit se od úkladů a hrozeb tajných agentů.  

A pouze pokud otevřeně odhalíte tyto věci, budete schopni zbavit se svých připoutání  

a strachů. Ani učedníci Dafa, ani já nebudeme pohlížet na studenty, kteří ve své kultivaci sešli 
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na nesprávnou cestu, jako by na ně pohlíželi obyčejní lidé. Když jsem začal vyučovat Fa 

v lidské společnosti, již jsem věděl, že se v kultivaci lidí objeví různé stavy. Jelikož se 

kultivuje lidská bytost, a ne bůh, během cesty člověka k božství zcela jistě udělá v procesu 

kultivace chyby, a určitě zde budou zkoušky, kterými neprojde dobře. A samozřejmě existují 

tací, kteří udělají ohromné chyby. Jakmile svůj problém rozpoznáte, klíčovou otázkou je, zda 

jste odhodláni se ho zbavit. Pouze pokud jste pevně rozhodnuti z něho vykročit, lze to nazvat 

kultivací, a právě to je kultivace. 

Doufám, že studenti, kteří se vydali po nesprávné cestě, nebudou dále dělat chyby. Může to 

být naposledy, co Mistr těmto studentům vyučuje Fa. Využijte svoji příležitost. Sleduje vás 

nespočet bohů, a učedníci Dafa i já se těšíme na váš návrat. 

 

Li Hongzhi 

9. května 2006 

 

Ukrajinské konferenci Fa 

Zdravím učedníky Dafa, kteří se účastní Ukrajinské konference Fa! 

Nejprve bych rád popřál konferenci úspěch. Dovršení učedníků Dafa období nápravy Fa 

znamená, že Dafa vytváří velké osvícené bytosti nového vesmíru, což také zvětšuje vaše 

odpovědnosti. Jak postupujete kultivací, vaše poslání zachránit vnímající bytosti, rozpustit zlo 

a zasahování starých sil se bude přirozeně prolínat s vaší kultivací. Pouze pokud se dobře 

kultivujete, můžete ustavit vše pro budoucnost. A proto doufám, že vaše konference bude 

velkolepou příležitostí, která skutečně dokáže podpořit studium Fa i vaše zdokonalení. 

Buďte pilní, učedníci Dafa! I když je odstraňování lidských připoutání během kultivace 

bolestivé, tato cesta je posvátná. 

Ještě jednou přeji vaší konferenci Fa úspěch! 

 

Li Hongzhi 

26. května 2006 

 

Konferenci Fa v Chicagu 

Zdravím všechny učedníky Dafa, účastnící se konference Fa v Chicagu! 

Nejprve mi dovolte popřát konferenci Fa úspěch při dosažení jejích cílů. 

Konference Fa učedníků Dafa jsou shromážděními Zákona, na kterých se [učedníci] 

zlepšují tím, že se učí od sebe navzájem, která jim dávají možnost odhalit, kde zaostávají,  

a která jim umožňují posílit spravedlivé myšlenky na jejich cestě k Dovršení. Vaše úspěchy 

odrážejí mocnou ctnost získanou řádným studiem a upevňováním spravedlivých myšlenek,  

a vaše nedostatky vypovídají o věcech, na kterých musíte na své kultivační cestě pracovat. 

Cokoliv během své kultivace prožíváte, ať je to dobré či zlé, je dobrá věc, protože to přichází 

pouze proto, že se kultivujete. Kultivující nemůže dosáhnout Dovršení, pokud jej tíží lidské 

myšlenky, pokud je zatížen karmickým dluhem či obtěžkán připoutáními. Lesk zlata vzrůstá 

s tím, jak je časem zušlechťováno. Spravedlivými myšlenkami a spravedlivými činy ustavují 

učedníci Dafa každý aspekt svého božství, a současně vytvářejí budoucnost vesmíru. 
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Učedníci Dafa, buďte pilní! 

 

Li Hongzhi 

25. června 2006 

 

Důkladně rozložte zlo 

Díky spravedlivým myšlenkám, které učedníci Dafa vložili do potvrzování Fa a záchrany 

lidí světa, dochází k úplnému rozložení zlých bytostí a prvků, které hrají negativní roli  

a pronásledují učedníky Dafa. V současné době existuje pouze malý počet zlých, zkažených 

démonů, a ti jsou starými silami soustředěni v pracovních táborech, věznicích a jiných 

temných doupatech, která se účastní pronásledování učedníků Dafa. To způsobilo, že 

pronásledování zlem zůstává v určitých omezených oblastech kruté. Aby bylo možné zcela 

odstranit pronásledování učedníků Dafa, které je pácháno temnými přisluhovači, zkaženými 

démony a starými silami, musejí učedníci Dafa po celém světě, zejména učedníci Dafa 

v každé oblasti pevninské Číny, směrem k těm zlým místům intenzivně vysílat spravedlivé 

myšlenky, důkladně rozložit všechny zlé bytosti a prvky, které pronásledují učedníky Dafa, 

odstranit zlé okolnosti, za kterých jsou pronásledováni učedníci Dafa v pevninské Číně,  

a zachránit lidi světa, [a tak] splnit povinnosti učedníků Dafa a postoupit k božství. 

 

Li Hongzhi 

24. října 2006 

 

Australské konferenci Fa 

Všichni učedníci Dafa na Australské konferenci Fa: 

Zdravím vás! Nejprve bych rád popřál konferenci úspěch. Konference Fa jsou velkolepými 

setkáními učedníků Dafa, jsou dobrou příležitostí k tomu, aby si navzájem pomohli se zlepšit, 

a vypovídají o [tom, jakou moc má] dobré studium Fa. 

Aby učedníci Dafa mohli dobře kráčet po své cestě a dělat dobře tři věci, musejí dobře 

studovat Fa a brát studium Fa vážně. Oblasti, ve kterých se dobře daří zachraňovat vnímající 

bytosti a potvrzovat Fa, a kde se udály velké změny, jsou vždy místy, kde lidé dobře studovali 

Fa. A ti učedníci Dafa, kteří se rychle zlepšují, jsou vždy těmi, kteří dali studium Fa na první 

místo. Je to proto, že Fa je základ, je tím, co je pro učedníky Dafa zásadní, je zárukou všeho  

a je cestou, kterou se lidská bytost ubírá k božství. Rád bych tedy využil příležitosti této 

konference Fa v Austrálii, abych řekl všem učedníkům Dafa po celém světě: ať jste noví či 

dlouhodobí studenti, nesmíte zanedbávat studium Fa kvůli tomu, že máte mnoho práce. 

Nestudujte Fa povrchně. Musíte studovat se soustředěnou myslí, a musíte opravdově studovat. 

V tomto ohledu jsme již měli mnohá ponaučení. Doufám, že se budete na posledním úseku 

cesty všichni dobře činit. Budoucnost se již brzy odhalí před zraky [světa]. 

 

Li Hongzhi 

18. listopadu 2006 
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Děkuji vnímajícím bytostem za jejich pozdravy 

Učedníci Dafa, lidé světa a všechny vnímající bytosti: Zdravím vás! 

Děkuji vám za vaše pozdravy a za vaše přání! Upřímně doufám, že všichni moji učedníci 

Dafa dosáhnou Dovršení! Upřímně doufám, že všem lidem světa bude pravda jasná a zřetelně 

rozpoznají, co je zač ten nejpodlejší démon, kterého se dějiny rozhodly na lidstvo seslat, že 

uvidí, jak zlá Strana otrávila čínské lidi i celý svět, a uvidí, jak pronásleduje učedníky Dafa – 

a že se jim tak podaří přežít tu největší pohromu všech dob, která postihla vnímající bytosti. 

Upřímně doufám, že všechny vnímající bytosti budou zachráněny! 

Vnímající bytosti! Vše, v co jste po tisíce let doufaly, na co jste čekaly a co vás 

znepokojovalo, již přišlo, a ve skutečnosti se nyní vyjevuje. Ať již vědomě či nevědomě, 

každý si skrze to volí svůj osud. 

Rád bych vám řekl: učedníci Dafa jsou pro bytosti v každé oblasti a v každém národě 

jedinou nadějí na spásu. Vážit si toho, co dělají, znamená vážit si sebe sama! 

Ještě jednou vám děkuji za vaše pozdravy! 

 

Li Hongzhi 

1. ledna 2007 

 

Ještě pár poznámek k politice 

Jak studenti Falun Gongu čelí pronásledování a objasňují pravdu s použitím metod 

běžných lidí v reakci na to, že ČKS ohavně očerňuje Falun Gong, zároveň s tím úplně  

a pravdivě odhalili, proč darebácký režim ČKS pronásleduje Falun Gong, a také pomohli 

světu dozvědět se, co je to Falun Gong. Jakmile celý svět pochopí, co se skutečně děje, 

nebude již možné toto pronásledování dále udržet. Taktiky, které během pronásledování 

využívají zločinci ČKS, i míra krutosti pronásledování umožní lidem uvidět, co je ČKS zač. 

S cílem zaměnit správné za nesprávné, ČKS tedy znovu vytáhla tu lež, že se studenti Falun 

Gongu „politizují“. Činí tak proto, aby zmátla ty, jejichž mysl je prostřednictvím ČKS 

uvedena v omyl, a přesto si myslí, že mají ve věcech jasno. Tím se [ČKS] marně snaží 

pronásledování udržet a dát mu „teoretický základ“. Pravdou je, že lidská politika nebyla 

zamýšlena, aby ji používali pronásledovatelé. Pokud „politizování se“ může odhalit 

pronásledování, pokud „politizování se“ může zastavit pronásledování, pokud „politizování 

se“ může pomoci objasnit pravdu, pokud „politizování se“ může zachránit vnímající bytosti – 

pokud „politizování se“ může způsobit tolik dobrého, proč to tedy neudělat? Zdá se, že 

jádrem celé záležitosti je pohnutka kultivujícího zastavit pronásledování, a ne se „politizovat“ 

z důvodu získání lidské politické moci. Kultivující netouží po moci mezi lidmi, právě naopak, 

kultivující by se měli vzdát jakéhokoliv připoutání k moci. A tak, když objasňujete pravdu  

a někdo opět vytáhne tento nesmysl a nedokáže si přebrat, zda by mělo být odsouzeno 

pronásledování, nebo „politizování se“, pak mu povězte to, co jsem právě řekl. 

Nejen, že si učedníci Dafa při objasňování pravdy velmi dobře uvědomují, jak je záchrana 

lidí obtížná, ale nadto učedníci Dafa zachraňují lidi, zatímco jsou sami pronásledováni. 

Kultura strany, kterou ničemná ČKS vštípila lidem světa, a která otrávila zejména čínské lidi, 

a lži vytvořené o Falun Gongu během pronásledování, navedly ty, kteří slepě poslouchají 

ČKS – zejména ty, kteří o pronásledování velmi dobře vědí, ale kvůli vlastnímu zájmu se 

zaprodali ČKS –, k tomu, aby učinili bezprostřední vyhlídky lidstva na budoucnost ještě 

tragičtější. A to jsou také důvody, proč je pro učedníky Dafa tak těžké lidi zachránit. 
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Vzhledem k tomu, že učedníci Dafa jsou v tomto kritickém okamžiku dějin odpovědní za 

záchranu všech životů, skutečně pro to udělejte maximum. Co se týče těch, kteří opravdu 

nemohou být zachráněni, je to jejich vlastní volba. Pokud učedníci Dafa formují svá vlastní 

média, aby odporovali pronásledování a zachraňovali lidi světa, a to je označeno za 

„politické“, zatímco světová média kvůli pobídkám či zastrašování ze strany ČKS mlčí, pak 

se do toho pusťme a směle použijme „politiku“ k odhalení pronásledování a k záchraně 

vnímajících bytostí! 

 

Li Hongzhi 

21. února 2007 

 

Zcela rozložte všechna rušivá božstva ve Třech říších, která se 

podílejí na zasahování do nápravy Fa 

Už docela dlouhou dobu mají staré síly i všechna rušivá božstva ve Třech říších, která hrají 

zápornou roli, strašlivý dopad. Na počátku, když učedníci Dafa získávali Fa, vážně 

zasahovaly do nápravy Fa i do získávání Fa a kultivace učedníků Dafa a vnímajících bytostí. 

Kolem roku 1999 se v různé míře podílely na perzekuci učedníků Dafa, což umocnilo hrůzu 

již tak zlověstných okolností, napomohlo zlu a vážně zasáhlo do nápravy Fa. Zejména 

v kritickém čase, kdy učedníci Dafa objasňují pravdu a zachraňují lidi světa a vnímající 

bytosti, zatímco jsou pronásledováni, ony se znovu podílejí na tom, že brání lidem světa  

i vnímajícím bytostem, aby byli spaseni. To se rovná přímému pronásledování lidí světa  

i vnímajících bytostí. Mezi nimi byla takzvaná božstva, která střeží a ovládají hlavní 

náboženství lidstva. V raných dobách mého vyučování Fa jsem je požádal, aby opustila Tři 

říše, abych lidem světa poskytl stejné příležitosti stát se učedníky Dafa. Některá z nich odešla. 

Avšak část z nich neodešla a trvala na tom, že lidé s náboženskou příslušností se nebudou 

zapojovat do záležitostí učedníků Dafa během období nápravy Fa. A také nedovolila lidem 

s náboženskou příslušností poznat Dafa, což odporuje principu [který máme] při šíření Fa 

„zcela otevřeno všem, díváme se pouze na srdce člověka“, a nedokázala se přizpůsobit změně 

situace, ke které došlo v průběhu nápravy Fa. Kromě toho činí v současné době vše pro to, 

aby zabránila věřícím z náboženství poznat pravdu, způsobují, že miliardy lidí s náboženskou 

příslušností promarní tuto šanci, na kterou čekaly tisíce let, vystavují vnímající bytosti 

nebezpečí, že budou odstraněny, a dokonce přímo zasahují do nápravy Fa. Pokud tedy mají 

být lidé světa zachráněni, je naprosto nezbytné, aby učedníci Dafa zcela rozložili staré síly  

a všechna rušivá, ohavná božstva ve Třech říších, která brání vnímajícím bytostem ve spáse  

a v tom, aby se dozvěděly pravdu. Bez ohledu na to, jaký vnější vzhled má jejich existence, 

zda mají formu či jsou bez formy, na jaké úrovni se nacházejí, nebo čí podobu převzaly, 

všechny je zcela rozložte a odstraňte. V procesu odstraňování budou samozřejmě muset 

zaplatit za zločiny, které spáchaly proti nápravě Fa, proti učedníkům Dafa a proti vnímajícím 

bytostem. A zvláště co se týče rušivých božstev, která střeží a ovládají náboženství a jsou 

nepřátelská vůči nápravě Fa a záchraně vnímajících bytostí učedníky Dafa: úplně je rozložte. 

Nedělejte žádné zvláštní kroky, když objasňujete pravdu věřícím lidem, nezaměřujte se na 

konkrétní skupinu. Dívejte se pouze na srdce lidí a na jejich vlastní volbu. Učedníci Dafa mají 

dělat tři věci dobře a vytrvale a nenechat se rozkolísat lidskou myslí. Doufám, že učedníci 

Dafa budou s pomocí božských spravedlivých myšlenek dobře kráčet posledním úsekem své 

cesty. 

 

Li Hongzhi 
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28. února 2007 

 

Ohledně románu Vesmírná katastrofa 

Dotyčná slova nejsou má, ale vypadá to, jako by je všichni za má slova považovali. V té 

době, kdy jsem odcházel, zde byli někteří lidé, kteří se skutečně obávali o ostatní, a tak 

podnikli určité kroky. Ve skutečnosti tehdejší časové období sloužilo k tomu, aby se vidělo, 

zda mohou učedníci Dafa uspět. A oni na to reagovali různými způsoby. Netrvalo dlouho  

a člověk mohl skutečně spatřit projevy rozličných lidských připoutání, jakož i to, jak se 

s věcmi vypořádali studenti, kteří mají silné spravedlivé myšlenky. Co se stalo, je již za námi 

a já se zajímám pouze o to, zda učedníci Dafa nakonec dosáhnou požadované úrovně. 

Román je však jen román a je pouze jednou z mnoha metod, které učedníci Dafa používají 

k potvrzování Dafa a k záchraně vnímajících bytostí. Ačkoliv román může zahrnovat věci, 

které učedníci Dafa pochopili skrze kultivaci, nelze jej považovat za záznam dějinných 

událostí. Kdybych o procesu nápravy Fa nehovořil, dokonce i bohové by o něm věděli jen 

velmi málo. 

Rád bych vám řekl toto: prošli jste ohromnými zkouškami a těžkostmi, abyste se dostali až 

tam, kde jste nyní. V žádném případě byste neměli nechat své srdce ani svou mysl poletovat 

jako pírko, které se třepotá při prvním náznaku větru. 

 

Li Hongzhi 

10. května 2007 

 

Poznámka: Následuje příslušný úryvek z románu. 

Lu Qing si prohlédl fax, který mu podali. Na listu o velikosti přibližně formátu A4 bylo 

pouze pár krátkých řádků. Vzhledem k tomu, jak dávno tomu bylo, si Lu nemohl přesně 

vzpomenout, co na něm bylo napsáno. Věděl jen, že obecná myšlenka byla: „Není třeba se 

ptát, kdo jsem. Všichni učedníci Dafa by měli vědět, kdo jsem. Naprosto nedovolíme, aby byl 

Velký Zákon vesmíru v lidském světě napaden. Okamžitě vykročte vpřed, abyste ochránili 

Dafa, a okamžitě jděte do Pekingu a k provinčním vládám. Ten, kdo v této chvíli nevykročí 

vpřed, již není mým učedníkem.“ 

 

Kanadské konferenci Fa 

Učedníkům Dafa účastnícím se Kanadské konference Fa: Zdravím vás! 

Náprava Fa rychle postupuje a spravedlivé myšlenky učedníků Dafa během potvrzování 

Dafa a zachraňování vnímajících bytostí rozkládají velké množství rušivých božstev  

a prohnilých démonů hrajících zápornou roli, a tím způsobují zásadní změny ve stavu světa. 

Avšak zlé elementy, stejně jako zlá Strana a zlý přízrak, vidouce, že vše je ztraceno, se 

pouštějí do poslední bitvy. A to je pro učedníky Dafa ještě pádnější důvod, aby se činili ještě 

lépe při objasňování pravdy a záchraně lidí světa a vnímajících bytostí. Čím blíže ke konci, 

tím méně smíte polevit, čím blíže ke konci, tím lépe musíte studovat Fa, čím blíže ke konci, 

tím silnější musejí vaše spravedlivé myšlenky být. 
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Ať je konference Fa velkolepou událostí, na které se všichni společně zlepšíte! Přeji 

konferenci Fa mnoho úspěchů! 

 

Li Hongzhi 

19. května 2007 

 

Konferenci Fa na Středozápadě USA v Minnesotě 

Učedníkům Dafa účastnícím se Konference Fa na Středozápadě USA v Minnesotě: 

Zdravím vás! 

Nejprve bych rád popřál této velkolepé konferenci plný úspěch. Kultivace učedníků Dafa 

neslouží pouze k osobnímu Dovršení. To, co musejí učedníci Dafa dělat, je činit se dobře ve 

třech věcech učedníků Dafa a zachraňovat vnímající bytosti. [Vím, že] dobře shrnout  

a vyměnit si zkušenosti týkající se kultivace a záchrany vnímajících bytostí, a lépe naplňovat 

to, co by učedníci Dafa měli dělat, jsou věci, jichž si učedníci Dafa přejí prostřednictvím této 

konference dosáhnout. Doufám, že tato konference Fa bude pro vás všechny přínosem. 

 

Li Hongzhi 

22. září 2007 

 

Evropské konferenci Fa 

Učedníci Dafa účastnící se Evropské konference Fa: Zdravím vás! 

Kultivace učedníků Dafa neslouží pouze k osobnímu Dovršení. Odpovědností učedníků 

Dafa je záchrana vnímajících bytostí. Je to odpovědnost, kterou kultivující, kteří nesou titul 

„Učedník Dafa“, musejí naplnit. Doufám, že pomocí shrnutí svých zkušeností na konferenci 

Fa dokážete ještě lépe naplnit přísahy a povinnosti učedníků Dafa a budete si počínat ještě 

lépe. 

Na závěr bych rád popřál konferenci Fa mnoho úspěchů. 

 

Li Hongzhi 

23. září 2007 

 

Francouzské konferenci Fa 

Učedníci Dafa účastnící se Francouzské konference Fa: Zdravím vás! 

Vše, co učedníci Dafa v současnosti dělají, dělají za účelem objasňování pravdy a záchrany 

lidí světa. Konference Fa navíc slouží jako fórum pro sdílení, kde můžete probrat své 

zkušenosti související se studiem Fa či kultivací, a kde můžete diskutovat o tom, jak 

v současnosti objasňujete pravdu a zachraňujete lidi světa. Zároveň můžete rozpoznat své 
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nedostatky a do budoucna se činit ještě lépe. Je tedy zcela nezbytné, aby konference Fa 

dosáhla zamýšleného účinku. 

Při této příležitosti bych rád uvedl, že rovněž doufám, že se podaří Asociacím Dafa z každé 

příslušné oblasti naplnit jejich úlohu, že převezmou na svá bedra odpovědnost a odvedou 

dobrou práci při koordinaci každé oblasti. Nedělejte věci povrchně, natož abyste ustupovali 

před těžkostmi. Nevzdávejte to s praktikujícími, kteří nesdílejí stejné názory či myšlenky, 

neboť oni všichni jsou mými učedníky. 

V současné době v různých oblastech stále existují problémy, když přijde na spolupráci ve 

skupinových aktivitách či iniciativách. Například když někteří studenti o něčem diskutují, 

příliš zdůrazňují své vlastní věci a neustále se dohadují. Takovýto přístup k věcem ohrozí 

snahy učedníků Dafa při objasňování pravdy a potvrzování Fa. Příliš silná lidská připoutání 

způsobí, že zlo snadno využije mezery a věci naruší, takže se věci neuskuteční. V takovém 

případě dělejte věci dle jednotného plánu Asociace Dafa, a bez ohledu na svůj osobní názor 

odložte stranou svá připoutání a spolupracujte. Doufám, že si každý učedník Dafa uvědomí, 

že tím, na čem skutečně záleží, je objasňování pravdy. 

Na závěr bych rád popřál konferenci Fa mnoho úspěchů. Ať jsou spravedlivé myšlenky 

našich učedníků Dafa stále silnější. 

 

Li Hongzhi 

21. listopadu 2007 

 

Pozdravy 

Učedníci Dafa účastnící se Australské konference Fa: Zdravím vás! 

Australským učedníkům Dafa se daří čím dál lépe potvrzovat Fa a prostřednictvím 

objasňování pravdy zachraňovat vnímající bytosti. Doufám, že během této konference Fa 

vyhodnotíte své kladné zkušenosti, zjistíte, v čem zaostáváte, a budete se tak v krátkém čase, 

který máte před sebou, činit ještě lépe. 

Přeji konferenci Fa mnoho úspěchů! 

 

Li Hongzhi 

15. prosince 2007 

 

Pozdravy 

Učedníci Dafa po celém světě: Zdravím vás! 

Učedníci Dafa v pevninské Číně: Šťastný Nový rok! 

Náprava Fa jistě uspěje a učedníci Dafa jistě dosáhnou Dovršení. Když nebesa chtějí 

změnu, nikdo to nemůže zvrátit! Náprava Fa vesmíru a opětovné stvoření Nebes a Země se 

chýlí ke konci. Přeměna rozlehlé nebeské klenby se rychle a mocně řítí v před. Čemu se rovná 

hrstka bídných stvoření na nebi či na zemi? Mocná ctnost učedníků Dafa nádherně osvětluje 

vesmír. Přišlo to, co bohové a lidé očekávali a čím se znepokojovali. Zachraňte své vnímající 

bytosti, splňte své velké sliby [učiněné] před dějinami a naplňte své přísahy! 
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Ještě jednou vám všem přeji šťastný Nový rok. 

 

Li Hongzhi 

6. února 2008 

30. dne, 12. měsíce, roku Ding Hai lunárního kalendáře 

 

Komentář 

Vždy se najdou nějací lidé, kteří vytvářejí zmatek a rozruch, a zasahují do ostatních 

studentů. Bez ohledu na to, kdo jste, prostě se upřímně věnujte kultivaci, ze všech sil 

objasňujte pravdu, a tím nechte své činy mluvit samy za sebe. Proč vždy začínáte s tím, že jste 

takoví či onací? Mohlo by se to nazvat kultivací? To se rovná působení zasahování mezi 

studenty. 

 

Li Hongzhi 

20. února 2008 

 

Výše uvedený komentář se týká článku „Studujte dobře Fa a vymaňte se ze zasahování“, 

zveřejněného na Minghui.org 21. února 2008. 

 

Prosévání písku 

Náprava Fa je ve své závěrečné fázi, a rušivé faktory ve vesmíru vyčleňují z řad 

praktikujících ty, kteří nedokázali být pilní, jako jsou ti, kteří 1) nejsou racionální, 2) jednají  

a hovoří nesmyslně, 3) neodstranili svá připoutání, která se ještě více rozvinula, což vedlo tyto 

praktikující k tomu, že mají silnou tendenci dívat se ven a hledat vně, přičemž ztrácejí 

racionální uvažování. Metody zasahování těchto faktorů mají způsobit, že se mysli lidí stanou 

uprostřed iracionálních připoutání ochromené a zmatené. To je vede k tomu, aby dělali špatné 

věci, které škodí praktikujícím a poškozují nápravu Fa, takže je pro ně těžké se obrátit  

a znovu se dobře činit, i kdyby si to přáli. Protože jakmile někdo praktikujícím vážně ublížil  

a způsobil, že někteří praktikující spadli, či byli dokonce zařazeni mezi ty, kteří budou 

zničeni, jak splatí tento obrovský karmický dluh? Jelikož ten člověk, kterého on či ona zničili, 

byl učedníkem Dafa, liší se to ve výsledku od pronásledování během nápravy Fa? Je to stejný 

hřích jako hřích zla. 

V současnosti učinila skupina zvláštních agentů přesně takovou věc, sestavila zlou 

webovou stránku jménem praktikujícího a zašla tak daleko, že podvádí a klame lidi pod 

jménem Mei Ge. Mei Ge je přímo po mém boku, jak by mohlo být pravdou to, co tvrdí oni? 

Současné zasahování do tchajwanských studentů je poměrně velké, a jsou i nějací iracionální 

lidé, kteří pomáhají zlu šířit tuto webovou stránku mezi praktikujícími. Tím, že to děláte, 

stojíte na straně zla, podílíte se na pronásledování praktikujících a ničíte je. Jelikož zničení 

praktikujícího šířením těchto věcí představuje obrovské množství hříšné karmy, kterou vůbec 

nemůžete splatit, co budete potom dělat? 

Ať je to jakkoliv, náprava Fa stále probíhá. Navrhuji každému, kdo šířil webové stránky 

zvláštních agentů: co nejrychleji napravte škodu, kterou jste způsobili, najděte ty, kterým jste 
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webové stránky šířili, a věci jim vyjasněte. Pokud vynecháte i jen jednoho jediného člověka, 

budete společně s ním odstraněni. Protože Zákon vesmíru je takový: ať bytost učiní cokoliv, 

musí za to nést odpovědnost. Mistr je soucitný a učedníci Dafa zachraňují lidi, avšak náprava 

Fa je vážná. Doufám, že ti, kteří na okamžik ztratili rozum a zachovali se jako spolupachatelé 

zla, se budou od nynějška dobře činit. 

 

Li Hongzhi 

26. února 2008 

 

Objasnění 

V současnosti musejí učedníci Dafa dělat dobře tři věci. Lidská práva jsou něčím, o co 

lidské bytosti usilují a čeho si cení, zatímco kultivující si kladou za cíl překročit tento svět. 

Práce učedníků Dafa proti pronásledování je to, co se odehrává na povrchu, ale ve skutečnosti 

se jedná o skutky záchrany lidí, záchrany vnímajících bytostí. Štafeta s pochodní za lidská 

práva zahrnuje práci proti pronásledování a pomáhá lidem rozpoznat, co je zlá strana zač, 

avšak nemůže nahradit objasňování pravdy kvůli spáse lidí. Štafeta s pochodní za lidská práva 

je vedena obyčejnými lidmi a byla iniciována, aby odhalila a vzdorovala pronásledování 

čínských lidí zlou stranou, takže tato záležitost není určena pro učedníky Dafa. Učedníci Dafa 

v pevninské Číně by neměli odkládat stranou svou práci na objasňování pravdy a ve velkém 

měřítku se [této záležitosti] zúčastňovat. 

 

Li Hongzhi 

14. dubna 2008 

 

Opět přeji Evropské konferenci Fa mnoho úspěchů 

Učedníkům Dafa účastnícím se Evropské konference Fa: Zdravím vás! 

Doufám, že budete mít z účasti na konferenci Fa prospěch, dokážete se zlepšit a naleznete 

nedostatky, které máte v objasňování pravdy a v záchraně vnímajících bytostí, a tak se poté 

budete činit ještě lépe. Rovněž doufám, že studenti, kteří nebyli příliš pilní, budou schopni 

rozpoznat, kde zaostávají, vykročí vpřed a naplní svá historická poslání. Čas na nikoho 

nečeká! 

Ještě jednou vám přeji vše dobré. 

 

Li Hongzhi 

16. listopadu 2008 
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Komentář 

Zánik ničemné ČKS je něčím, co určili bohové, takže si nevšímejte žádné z jejích věcí. 

Historickým posláním, které nesou učedníci Dafa na svých bedrech, je záchrana vnímajících 

bytostí. 

 

Li Hongzhi 

24. prosince 2008 

 

Výše uvedený komentář se týká článku s názvem „Ohledně Charty 08“, zveřejněného na 

Minghui.org dne 23. prosince 2008. 

 

Pozdrav 

Učedníkům Dafa účastnícím se Kanadské konference Fa: Zdravím vás! 

Kráčejte dobře a odhodlaně posledními úseky své cesty, studujte dobře Fa, a se základy, 

jež jste položili tím, že jste se dobře kultivovali, přirozeně zesílí vaše spravedlivé myšlenky,  

a vy se budete jistě dobře činit ve věcech, které by měli učedníci Dafa dělat. Zlo je pryč  

a prostředí se změnilo, a tak je zcela nezbytné, abyste v kultivaci nepolevili. Postupujte vpřed 

a ukovejte si svoji mocnou ctnost a slávu v posvátném poslání záchrany vnímajících bytostí! 

 

Li Hongzhi 

17. května 2009 

 

Buďte ostražití 

Kultivace je o odstraňování lidského myšlení a lidských připoutání. Někteří praktikující při 

potvrzování Fa následují lidské myšlení a uspokojují při tom svá přání dělat to, co je těší. 

Pokud nejsou jejich nápady přijaty či je poukázáno na jejich nedostatky, jsou rozhořčeni,  

a dokonce nemají žádné zábrany dělat nesprávné věci, čímž odhalují, že pouze způsobováním 

rušení jsou schopni ventilovat svou zášť. To vše je v přímém rozporu s mým požadavkem, 

aby učedníci Dafa navzájem dobře spolupracovali, potvrzovali Fa a zachraňovali vnímající 

bytosti. Když vás tento druh připoutání, který je zrozen z lidské mysli, vede k tomu, abyste se 

ve svých činech či některých záležitostech spojili s opačnou stranou, je toto počínání studenta 

Dafa? Neděláte přesně to, co chce zlo, abyste dělali? Pokud špatné věci, které jste učinili, 

způsobí, že vnímající bytosti či praktikující, kteří nestudovali Fa do hloubky, budou 

nespasitelní či ztratí svoji příležitost, až přijde den Velkého Dovršení učedníků Dafa, jak 

byste mohli nebýt odpovědni a nenést následky? Můžete v takovém případě stále dosáhnout 

Dovršení? Pokud nemůžete dosáhnout Dovršení, na co se tedy kultivujete? Vždy jsem říkal, 

že tento vesmír má zásadu: cokoliv bytost dělá, ať je to kdokoliv, musí čelit následkům a nést 

odpovědnost za způsobené ztráty. Toto platí především v období nápravy Fa. Dlouho jsem 

přemýšlel: „Co budu dělat s vámi, studenty, kteří v současnosti stále nejste racionální?“ Mohu 

vám pomoci odstranit velké množství karmy, ale vy sami se musíte vypořádat s tím, čemu 
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máte čelit, a ani Mistr, ani nikdo jiný to nemůže udělat za vás. Sami se musíte dostat přes 

připoutání, která mají být odstraněna, a přes zkoušky, kterými je třeba projít. 

Internetová diskusní platforma Qingxin, kterou řídili učedníci Dafa, byla často zneužívána 

zmatenými démony, kteří jsou tajnými agenty, a když se do této směsice přimíchali nějací 

studenti s připoutáními, stala se platforma fórem jejich názorů. Poté, co byla tato platforma, 

která neměla pozitivní účinek, uzavřena, někteří praktikující šli hledat nějaké jiné internetové 

fórum. Jste k tomu skutečně tak připoutáni? Skutečně jste nepochopili, že to byl démon, kdo 

kvůli vašim lidským připoutáním přišel a zaklepal vám na dveře? Když ten chaotický démon, 

zvláštní agent jménem „Tang Qi“ našel mezery, které by mohl zneužít, a na internetu se 

choval nezřízeně, nebylo to právě proto, že viděl vaše lidská připoutání? Neodvážil se být tak 

bezostyšný, protože mu praktikující, kterým chybějí spravedlivé myšlenky, poskytli prostor? 

Někteří zašli ještě dále, a považovali ho za „druhého mistra“. Mohl by někdo, kdo takto 

smýšlí, být stále mým učedníkem? Má dcera byla vždy po mém boku, a přesto když ten 

prohnilý démon, zvláštní agent Tang Qi o ní vymýšlel lži, někteří lidé jim uvěřili dokonce až 

do té míry, že ztratili rozum a ty lži opakovali, a naprosto odmítli poslouchat, když ostatní 

učedníci Dafa na tento problém poukázali. Jsou i tací, kteří zašli ještě dále, široce šířili zlé řeči 

a lži toho prohnilého démona, zvláštního agenta, což způsobilo, že někteří studenti, kteří 

nestudovali Fa do hloubky, a někteří noví praktikující, zbloudili. Pokud kvůli tomu tito lidé 

skutečně sejdou z pravé cesty, ztratí svoji šanci na spásu a v budoucnu tak budou čelit 

vyhlídce na odstranění, jak můžete splatit to, co jste učinili? A to není vše, jelikož 

odpovědnost, kterou musíte nést za narušování Fa, je sama o sobě nezměrně velká. Strašení 

lidí není Mistrův styl, takže těm studentům, kterým se nedaří dosáhnout požadovaného 

standardu, udělím „výstrahu holí“. Kultivace je o odstraňování lidských připoutání, tak jak 

byste pro lidská připoutání mohli hledat fórum? Jak je možné, že jste tak neuvěřitelně 

připoutáni, zatímco se kultivujete? 

Vaším přáním je pomoci Mistrovi napravit Fa, a toho lze dosáhnout pouze se 

spravedlivými myšlenkami. Hlavní, převládající skupina učedníků Dafa, kteří potvrzují Fa  

a zachraňují vnímající bytosti, je vynikající, a nelze s ní porovnat jakoukoliv formu kultivace 

či náboženství minulosti. Toto je vaše sláva, a [také] sláva Mistra. Jsem skutečně šťasten 

z Velkého Dovršení, které vás v budoucnu očekává. Kráčet dobře posledním úsekem cesty je 

nutností, a je to také Mistrovým přáním. 

 

Li Hongzhi 

4. srpna 2009 

 

Udělat si ve věcech pořádek 

Existují dva důvody, proč jsem o těchto záležitostech po celou dobu nic neřekl. Za prvé 

jsem chtěl, aby studenti sami dospěli v kultivaci, aby v průběhu toho, jak se kultivují ke 

zralosti, tyto problémy sami uviděli, a aby se přes ně sami dostali. Za druhé jsem chtěl vidět, 

jak dalece se iniciátoři těchto záležitostí mohou odchýlit. Chystal jsem se promluvit, až když 

se lidská připoutání plně odhalí. Nyní, když jste ten problém uviděli, řeknu pár slov. 

Některé aktivity a projekty organizované našimi studenty, které mají za cíl zachránit lidi  

a pomoci Mistrovi při nápravě Fa, oslovují zas a znovu pouze naše vlastní studenty, a stávají 

se tak interní aktivitou. Takto to nemůže pokračovat. Za prvé, tyto snahy nemohou zachránit 

lidi, a za druhé, zasahují do kultivace našich studentů a do záchrany vnímajících bytostí. 

Přinejmenším, takové úsilí spotřebovává velké množství pracovních sil. Učedníci Dafa mají 

pomáhat Mistrovi napravovat Fa a vy nesmíte takovým způsobem vyčerpávat naše lidské 
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zdroje. Pokud některé webové stránky provozované studenty mohou mít pozitivní vliv na 

záchranu vnímajících bytostí, pak byste je měli i nadále provozovat a dělat to zdravým 

způsobem. Avšak pokud nemohou, nedopusťte, aby sloužily k zasahování. Zvláště bych 

doporučil, abyste uzavřeli všechny webové stránky, které podněcují velké množství nových 

studentů, jakož i ty studenty, kteří nestudovali Fa do hloubky, či ty se silnými lidskými 

připoutáními, aby se do nich zapojili. Webové stránky běžných lidí, věci konané těmi, kteří si 

o sobě myslí, že propagují určité aktivity jménem Dafa, a online aktivity těch, kteří o sobě 

prohlašují, že jsou praktikující, nemají nic společného s potvrzováním Fa učedníky Dafa. Od 

tohoto dne by se na nich učedníci Dafa již neměli podílet, zejména pokud jsou to politicky 

orientované aktivity. Svržení ničemné ČKS není cílem kultivace. Nejvyšším cílem kultivace 

učedníků Dafa je dosažení Dovršení. Odhalujeme pronásledování, abychom lidem pomohli 

uvidět, co je zlo zač, a aby mohli být spaseni. Rozpad ničemné ČKS je rozhodnutím Nebes  

a dějinnou nevyhnutelností, a nestojí za to, aby se tím učedníci Dafa nějak výhradně zabývali. 

Mezi našimi studenty je stále několik lidí, kteří zpočátku, když se dostali k Dafa, uvěřili 

některým nesmyslům obyčejných lidí. Neuvědomili si, že to božské bytosti zkoušejí jejich 

mysl, a po dlouhou dobu pochybovali o kultivaci učedníků Dafa. Uběhlo tolik let a oni stále 

pohlížejí na Dafa s lidským uvažováním a nejsou schopni opustit svá připoutání k politice, 

moci a k ziskům, které mohou z těchto věcí do budoucna plynout. Čas na vás čekal již příliš 

dlouho. Nedělejte věci Dafa s nečistými lidskými připoutáními. Kultivace učedníků Dafa je 

vážná. Bez ohledu na to, jak jasně uvažující si myslíte, že jste, ve skutečnosti vychází veškerá 

vaše účast [na těchto aktivitách] z toho, že je vaše moudrost od počátku zamlžena připoutáním 

k usilování. Třebaže jste se dostali tam, kde jste nyní, vždy jste byli božským bytostem pro 

smích. Jak je smutné, že jste se přiblížili k Dafa, ale nemůžete vstoupit. 

Ještě promluvím o jedné záležitosti. Lidská mysl je nestabilní, nemyslete si tedy, že 

obyčejní lidé budou mít spravedlivé myšlenky. Existují někteří obyčejní lidé, kteří se 

ztotožňují s principy Dafa, avšak ve skutečnosti se nekultivují podle Fa. V médiích se 

zastávali učedníků Dafa a odporovali pronásledování, a to vedlo některé studenty k tomu, že 

tyto lidi považují za výjimečné, a dokonce s nimi zacházejí jako s učedníky Dafa, aniž by 

mezi nimi a učedníky dělali rozdíl. A pak jsou tu další, ti ještě zmatenější, kteří považují slova 

těchto lidí za Fa. Tito [obyčejní] lidé, kterým lichotí čím dál více lidí, nemohou jinak, než aby 

byli sami ze sebe nadšeni, a zapomínají, kdo jsou, a to v nich vyvolává všemožná připoutání. 

Poté se stanou tak troufalými, že řeknou či učiní cokoliv, a to až do té míry, že to zasahuje do 

normální kultivace učedníků Dafa a do jejich potvrzování Fa. Ve skutečnosti z této situace 

nelze obviňovat pouze tyto obyčejné lidi. Někteří studenti postrádají spravedlivé myšlenky, 

jsou iracionální a nedělají věci v souladu s Fa, čímž zničili tyto lidi, kteří s Dafa sympatizují. 

Abychom v široké míře zachránili vnímající bytosti, šance na spásu bude dána lidem bez 

ohledu na jejich myšlenkový rámec, a tak se mezi našimi studenty projeví všemožné druhy 

lidských myšlenek. O tom všem jsem věděl dříve, než jsem začal šířit Fa. Pro vás je klíčové, 

abyste hodně studovali Fa. Pokud budete hodně studovat Fa, budete mít přirozeně spravedlivé 

myšlenky, a jak budete potvrzovat Fa, budete přirozeně vykonávat věci na základě Fa.  

A teprve tehdy budete kráčet po správné cestě. Mistr nechce, abyste se stále vydávali špatnou 

cestou, a ještě hůře snáší, když vidí, že jste pronásledováni. Trápení, která snášíte, jsou 

častokrát skutečně způsobena lidskými připoutáními. Pokud jsou vaše lidská připoutání silná 

a vy si to neuvědomujete, faktory starých sil použijí zlo, aby vás v rámci pronásledování 

zajalo a poslalo do pracovních táborů. 

Poté, co jsem si přečetl tento studentův článek, jsem vám chtěl říci pár slov, abych vám 

pomohl udělat si ve věcech pořádek. Je to stále jen na vás samých, zda od nynějška budete 

kráčet dobře po své cestě. Až všichni dozrajete, začne se další fáze. 

 

Li Hongzhi 
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6. srpna 2009 

 

Výše uvedené se týká článku s názvem „Nepoddávejme se svým touhám a nepřitahujme  

k sobě démony“, zveřejněného na Minghui.org dne 6. srpna 2009. 

 

Konferenci Fa na Středozápadě USA 

Studovat dobře Fa, dobře se činit při objasňování pravdy a zachraňovat vnímající bytosti, 

tyto věci mají nejvyšší důležitost. Pokud jsou vaše spravedlivé myšlenky dostatečně silné, pak 

se dokážete dobře činit ve věcech, které by učedníci Dafa měli dělat. 

Přeji konferenci Fa na Středozápadě USA mnoho úspěchů! 

 

Li Hongzhi 

27. září 2009 

 

Brazilské konferenci Fa 

Celému tělu učedníků Dafa, kteří se účastní konference Fa v Brazílii: Zdravím vás! 

 

Učedníci Dafa jsou nadějí na spásu všech národů. Chcete-li se dobře činit v úloze záchrany 

vnímajících bytostí, musíte se nejprve dobře kultivovat. Pouze pokud budete více studovat Fa, 

mohou být vaše spravedlivé myšlenky dostatečné, a pouze tím, že bude učedník Dafa dobře 

studovat Fa, může naplnit své historické poslání. 

Přeji konferenci Fa mnoho úspěchů! 

Přeji vám, abyste se společně pozvedli! 

 

Mistr Li Hongzhi 

Říjen 2009 

 

Komentář 

Učedníci Dafa by neměli dovolit lidským myšlenkám, aby vedly jejich činy. Nikdo není 

schopen poškodit Fa, a tak každé chování, které slouží jako zasahování, může být pouze 

skvrnou na vlastní kultivaci. Neschopnost dlouhodobě projít zkouškou či dělání špatných věcí 

v průběhu kultivace se stanou pro kultivujícího silnou, obrovskou překážkou, která bude stát 

mezi vámi a cílovou čárou. Jak se s tím potom vypořádáte? 

 

Li Hongzhi 

13. listopadu 2009 
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Výše uvedené se týká článku s názvem „Pouze Mistrova slova a hlas mohou být použity  

v audionahrávkách písem Dafa. Žádné jiné nahrávky nejsou povoleny“, zveřejněného na 

Minghui.org dne 14. listopadu 2009. 

 

Evropské konferenci Fa 

Učedníkům Dafa účastnícím se Evropské konference Fa: Zdravím vás! 

Nejprve mi dovolte popřát Evropské konferenci Fa mnoho úspěchů. Zároveň bych rád řekl 

několik slov těm studentům, kterým se nedaří naplňovat očekávání. 

Učedníci Dafa mají odpovědnosti, a ať se děje co se děje, musejí splnit přísahy, které je 

přivedly na tento svět. To proto, že jste kdysi jako bohové dali v zástavu svůj život, bylo vám 

dovoleno se dnes stát tím nejskvělejším druhem bytosti ve vesmíru – učedníkem Dafa. 

Někteří studenti se během své kultivace vždy obracejí ven, hledají vnější řešení, dívají se na 

věci z vnějšku a zaměřují se na záležitosti, jako že s nimi ostatní nezacházejí dobře, že říkají 

nepříjemné věci, že se chovají příliš jako obyčejní lidé, že jsou k nim vždy tvrdí, nebo že 

nikdy nepřijímají jejich myšlenky. Výsledkem je, že přestali dělat cokoliv, co učedníci Dafa 

dělají pro potvrzování Fa, a dokonce se v záchvatu hněvu přestali kultivovat. Skutečně si 

neuvědomujete, pro koho se kultivujete? Skutečně nechápete, že ty nepříjemné záležitosti 

vám pomáhají se kultivovat, odstraňovat vaše lidské myšlenky a zbavovat se svých 

připoutání? Nezměnila se cesta vašeho života na cestu kultivace v ten den, kdy jste se začali 

kultivovat? Cožpak není pravda, že věci, se kterými se setkáváte, nejsou náhodné? Cožpak 

nekráčíte po cestě k božství? Skutečně věříte, že se můžete kultivovat a že se můžete 

pozvednout, když posloucháte pouze příjemné věci, které lahodí vašim uším, a když učedníci 

Dafa říkají pouze věci, které s vámi souzní? Když přestanete v záchvatu hněvu studovat Fa či 

cvičit, s kým se sváříte? S bohy? S Mistrem? Nebo spíše sami se sebou? Nebýt schopen něco 

překonat v krátkém čase je pochopitelné. Avšak setrvávat v tomto stavu po dlouhou dobu je 

závažným porušením vaší přísahy a znamená to, že nedokážete převzít svůj podíl na nápravě 

Fa, což neblaze ovlivňuje pokrok celého těla. Z pohledu bohů není nic závažnějšího. Ty zlé 

bytosti, které pronásledují učedníky Dafa, byly uspořádány starými silami a jsou jimi 

ovládány. Bez ohledu na to, jaký rámus na povrchu dělají, či jaké zlo činí, vykonávají pouze 

příkazy druhých. Jestliže si student nevede dobře, nejen staré síly, ale ani žádní bohové ve 

vesmíru mu neodpustí. Čas tlačí na vás, stejně jako na nespočet vnímajících bytostí v tomto 

vesmíru. Mistr možná použil vážná slova. Avšak musím se zeptat těch studentů, kteří jsou již 

dlouhou dobu zmateni: skutečně jste upřímně přemýšleli nad tím, jakým směrem se vydat? 

Doufám, že vás tento úder těžkým kladivem může probudit. Dělám to pro vás, nikoli pro sebe 

– vašeho Mistra – a jistě ne pro vaše kolegy z praxe, kteří vás rozrušili. Buďte pilní! Je to vaše 

přísaha, je to vaše zodpovědnost. Je to vaše vlastní cesta k Dovršení! 

Na závěr mi dovolte, abych popřál učedníkům Dafa účastnícím se této konference Fa 

mnoho úspěchů. 

 

Li Hongzhi 

22. listopadu 2009 
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První konferenci Fa v Indii 

Zdravím učedníky Dafa účastnící se první konference Fa v Indii! 

Doufám, že učedníci Dafa v Indii budou stejní jako učedníci Dafa jiných národností, budou 

dobře studovat Fa, budou mnoho studovat Fa – a budou to činit často –, stanou se pravými 

kultivujícími Dafa a převezmou odpovědnost za šíření Dafa a za záchranu vnímajících bytostí. 

Přeji vaší konferenci Fa mnoho úspěchů! 

 

Li Hongzhi 

26. prosince 2009 

 

Komentář 

Nikdy bych neřekl učedníkům Dafa, aby dělali něco takového. Toto je způsobeno 

vytvářením démonů ve vlastní mysli. 

 

Li Hongzhi 

8. září 2010 

 

Výše uvedené se týká článku s názvem „Skutečně se počítá rozhazování věšteckých objektů 

před Mistrovým obrazem za žádost o pokyny?“, zveřejněného na Minghui.org dne 9. září 

2010. 

 

Co znamená „pomáhat Mistrovi napravit Fa“? 

Již po dlouhou dobu mají někteří studenti zásadní problém, když dělají tři věci, které by 

učedníci Dafa měli dělat: totiž že nechápou, co to znamená „pomáhat Mistrovi“. Například, 

když Mistr něco řekne či rozhodne o tom, jak by měli učedníci Dafa v některých věcech 

postupovat, vždy existují nějací studenti, kteří hodnotí Mistrovy [záměry] s lidskou myslí, 

vytvářejí si názory na to, jak by se měl Mistr vypořádat s některými konkrétními záležitostmi, 

nebo přemítají o tom, jaké by to bylo, kdyby to Mistr udělal jinak, místo aby přemýšleli, jak 

nejlépe naplnit to, co Mistr vyjádřil, nebo jak provést konkrétní úkony; někteří studenti si 

dokonce přejí změnit Mistrovo uvažování; někteří jdou a mezi ostatními studenty velebí 

výhody svých vlastních nápadů; někteří lidé jsou kvůli svým lidským připoutáním zmateni 

z toho, co Mistr řekl, a reagují negativně; a někteří lidé zajdou tak daleko, že vyhledávají 

členy mé rodiny, aby se pokusili získat podporu pro svá vlastní stanoviska. Co chce Mistr, 

aby se vykonalo, je ve skutečnosti to, co si vyžaduje náprava Fa nespočetných kosmických 

těl. Ačkoliv je tato sféra lidstva nízká, přesto je projevem vyšších životů na nízké úrovni, 

vyjádřená v podobách této nízké úrovně, a zároveň je srdcem nápravy Fa – ohniskem všeho. 

Jakkoliv skvělá se vaše myšlenka může zdát, omezuje se pouze na tuto jedinou úroveň 

existence, na tento jediný bod [v místě i čase] a na tuto jednu konkrétní záležitost. Jak byste 

mohli vědět, jaký dopad má mít to, co chce Mistr učinit, na nespočetné, nezměrné úrovně 

naprosto obrovských kosmických těl? Pokud vy, jako mí studenti, chcete skutečně „pomoci 

Mistrovi napravit Fa“, měli byste se zabývat pouze tím, jak nejlépe splnit to, co Mistr 
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požaduje. Toto jediné byste měli dělat, a přece místo toho chcete, aby Mistr pomáhal vám? 

Jak můžete uprostřed nápravy Fa používat Dafa k uskutečňování svých lidských představ? 

Když se učedníci Dafa střetli s pronásledováním, mnoho z nich kleslo či se jim nepodařilo 

udržet krok, protože z velké části neporozuměli tomu, co Mistr dělá, a uvažovali o Mistrovi  

s lidskými myšlenkami. Abych uvedl jen jeden příklad takovéhoto lidského uvažování, 

mnoho lidí přemýšlí, proč nemůžeme odpovídat na pronásledování takovým způsobem jako 

jiná náboženství. V dějinách bylo základním účelem náboženství jednoduše ustavit kulturní 

základnu pro lidstvo, zatímco to, na co lidstvo skutečně čekalo, je Dafa; a pouze když člověk 

dělá věci podle Dafa, jedná skutečně jako kultivující. Může existovat samozřejmě mnoho 

jiných důvodů, proč lidé nedokáží držet krok. V každém případě však nejsou schopni 

skutečně porozumět Dafa. Samozřejmě, když myšlenky takového člověka nebudou dostatečně 

spravedlivé, určitě uprostřed pronásledování zakolísá. 

A pak je zde skupina lidí, kterým se nepodařilo v průběhu kultivace odstranit špatné 

návyky, které si vytvořili v běžné společnosti, jako je například využívání svých konexí  

a vlivu k tomu, aby něco uskutečnili. Například když takový člověk nemůže najít Mistra, aby 

mu sdělil své vlastní lidské myšlenky, vyhledá pod nějakou záminkou členy Mistrovy rodiny, 

a poté jde a hovoří s ostatními studenty o tom, jak členové Mistrovy rodiny řekli to či ono. 

Přemýšlejte o tom: Mistr přišel na tento svět kvůli nápravě Fa a záchraně vnímajících bytostí, 

mohli by Mistra zastoupit členové jeho rodiny? Stejně jako vy, i členové Mistrovy rodiny jsou 

ve skutečnosti kultivující, a pokud se nebudou dobře kultivovat, zůstanou pozadu jako 

kdokoliv jiný. Kdo z těch rodičů, manželek, dětí a sourozenců, které měl Mistr v průběhu 

svých početných životů na tomto světě, by mohl Mistra nahradit? Je to podobné vaší situaci: 

jde pouze o to, že když Mistr přichází do tohoto světa, někteří slouží jako Mistrovi učedníci, 

někteří slouží jako Mistrovi pozemští rodiče, někteří slouží jako jeho sourozenci, nebo 

manželka a děti, a každý pomáhá Mistrovi naplnit velkolepý úkol nápravy Fa tím, že 

vykonává konkrétní věci, které má vykonat. Oni sami se také kultivují, a také budou čas od 

času zaostávat, pokud jde o dostatečné porozumění principů Fa. Když je pak vyhledáte  

a použijete to, co řekli, jako Fa, není to případ poškozování Fa? Co řekli členové Mistrovy 

rodiny, se tak zároveň přemění na hřích proti Fa. Jako učedníci Dafa byste měli mít jasno 

v tom, že nápravu Fa provádí pouze Mistr. A i když Mistr není nablízku, stále musíte dělat 

věci na základě Fa – nemůžete dělat věci podle toho či onoho člena Mistrovy rodiny. Pouze 

tehdy jste učedníky Dafa, pouze tehdy jste Mistrovými učedníky, a pouze tehdy pomáháte 

Mistrovi napravovat Fa. 

Také existuje skupina lidí, která stále následuje zlé webové stránky. Tito lidé se dalece 

odchýlili od Dafa, napomáhají těm zlým stránkám v šíření dezinformací, a dokonce poškozují 

pověst členů Mistrovy rodiny. Navzdory tomu, že na konferencích Fa uspořádaných učedníky 

Dafa řekl Mistr všem, že nemají tyto zlé webové stránky poslouchat, věřit jim či se na ně 

dívat, i tak si někteří lidé nevzali má slova k srdci a chovají se, jako by byli zcela pod vlivem 

těchto stránek, a doposud jsou v tomto ohledu stále iracionální. Když se osoba vydá špatnou 

cestou, vždy může začít znovu. Ale co s tím, když chyba, kterou člověk udělá rozšiřováním 

dezinformací, zničí některé lidi? Co s tím, když každý člověk má za sebou nespočet 

vnímajících bytostí, které čekají na záchranu, ale kvůli vám nemohou být nikdy zachráněny? 

Uvědomujete si, jak závažné to má důsledky? Pokud nedbáte o to, co Mistr řekl, můžete být 

považováni za učedníky Dafa, kteří „pomáhají Mistrovi napravit Fa“? 

Výraz „pomáhat Mistrovi napravit Fa“ nejsou jen velké, plané řeči. Ačkoliv jsem hovořil 

pouze o několika problémech, ve skutečnosti existuje mnoho dalších případů, kdy [lidé] 

nedokáží věřit ve Fa. Úspěch či nezdar toho, na co učedníci Dafa čekali desítky milionů let, 

co bylo pro naše studenty jediným, skutečným přáním pro příchod na tento svět, zda se 

Mistrovi podaří v nápravě Fa zachránit v široké míře vnímající bytosti – včetně vás všech –, 

závisí na tomto nebezpečném klíčovém okamžiku. 
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Li Hongzhi 

10. června 2011 

 

Dávejte si pozor na vytváření démonů ve vlastní mysli 

Udělal jsem si čas, abych si přečetl první polovinu článků, které mi zaslaly webové stránky 

Minghui. Články jsou napsány poměrně dobře, a i když jsou jejich pochopení omezená, 

přičemž některá porozumění principů Fa a struktury vesmíru jsou nepřesná a tón je dosti 

okázalý, jejich východiska jsou dobrá a články se mohou po částech zveřejňovat. 

Co se týče pseudonymů, které se v článcích použily, a způsobu, jakým některé místní 

kontaktní osoby prosazovaly zveřejnění těchto článků, jejich tón skutečně nebyl správný. 

[Tyto osoby] říkaly věci, jako třeba že některé články předčily Devět komentářů, že některé 

dosáhly stavu Osvícení, či věci jako že [určité články] povedou učedníky Dafa ve světě 

k novým výšinám a ještě dále, nebo že jejich písemná podoba byla posílena bohy. Rád bych 

zde ve vší vážnosti zdůraznil: nedovolte, aby se vaše lidská připoutání přehnaně nafoukla  

a vymkla se kontrole jen proto, že jste udělali to či ono. Jediný, kdo může vést pokrok 

učedníků Dafa, je Mistr. 

Naštěstí jsou články i přesto racionální. Jen ať [autoři] zachovávají tón článků, který není 

tak okázalý, jelikož jsou koneckonců lidmi, kteří se kultivují. V opačném případě, i když 

dělají dobré skutky, bohové na ně budou i tak pohlížet s pohrdáním. 

 

Li Hongzhi 

8. prosince 2011 

 

Otázka vybírání peněžních prostředků 

V průběhu posledních několika let vybírají někteří lidé v pevninské Číně bez povolení 

peněžní prostředky. Shromažďují peníze od studentů s výmluvou, že pomáhají NTDTV,  

The Epoch Times a dalším médiím provozovaným studenty mimo Čínu. Toto nelze dělat. 

Pokud mediální společnost nemůže po delší časové období fungovat samostatně a spoléhá se 

na finanční podporu od studentů, pak to samo o sobě je již vážný problém. Další získávání 

finančních prostředků od studentů by tak znamenalo vršení dalších chyb. Mnohokrát jsem  

o těchto problémech hovořil s hlavními médii a všechna jasně uvedla, že nebudou vybírat 

peníze od studentů v Číně. Pokud je to tak, kdo jsou tedy ti lidé, kteří v Číně vybírají finanční 

prostředky? O co těmto lidem jde? Tehdy v počátcích pronásledování agenti ČKS a lidé se 

zlými úmysly často získávali pod různými záminkami finanční prostředky od studentů. To 

způsobilo, že někteří studenti, jelikož do toho byli zapleteni, utrpěli ve svém životě velké 

ztráty a byli tvrdě pronásledováni. Ve svých předchozích učeních Fa jsem hovořil o otázce 

nevybírání peněz od studentů. Proč jste neuposlechli? (Něco jiného je, když studenti sami 

spolupracují na výrobě materiálů objasňujících pravdu.) Dokonce i studenti, kteří jsou 

v podnikání velmi úspěšní a mají [dostatečné] finanční prostředky, musejí nejprve získat 

povolení přímo ode mne. A také, vždy když studenti udělají něco, co by neměli, zlo využije 

jejich mezery a nechá ty studenty, kteří se na tom podíleli, zatknout a pronásledovat. Musíte 

se z toho poučit! Podíváme-li se na to z jiného úhlu, chci, aby média měla pevnou základnu ve 

společnosti a aby se stala normálně fungujícími podniky. A pouze pokud se budou nacházet 
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v pozitivním cyklu, mohou být užitečnější při objasňování pravdy. Nepovede tedy taková 

finanční podpora k tomu, že se budou dlouhodobě spoléhat na studenty, a nebudou tedy dobře 

řídit své podnikání? Pokud to bude takto dále pokračovat, nevyčerpá toto „spoléhání se“ 

zdroje studentů? Ani mocnou ctnost z toho nelze získat. Doufám, že nikdo nebude podporovat 

mentalitu spoléhání se na studenty, kterou mají některá média. To se týká vás všech. Pokud to 

zvládnete dobře, bude to dobrá věc. Pokud to uděláte špatně, bude to špatná věc. Doufám, že 

se z toho poučíte, přestanete lehkomyslně vybírat finanční prostředky a poskytovat finanční 

podporu, a že budete dobře kráčet po své cestě kultivace! 

 

Li Hongzhi 

9. ledna 2012 

 

Hlavní cíl objasňování pravdy 

Falun Dafa je Buddhův Fa. Podlá propaganda ČKS vštípila lidem ve světě lži, které 

pomlouvají a očerňují Falun Gong, aby podnítila nenávist vůči Buddhovu Fa a učedníkům 

Dafa, kteří kráčejí po cestě k božství. Zvláště to platí pro Číňany a jejich postoje, které 

projevují v rozhovorech či když jednají s učedníky Dafa. Stavějí se na stranu zla. Je-li tomu 

tak, nejsou tedy lidé světa v nebezpečí? Jinými slovy, bez ohledu na to, jak zlé je toto 

pronásledování, učedníci Dafa směřují uprostřed zkoušek zla k Dovršení, zatímco lidé světa, 

kteří byli nakaženi lžemi ničemné ČKS, jsou těmi, kteří jsou skutečně v nebezpečí. 

[Důvodem] vzniku komunistické strany a skutečným cílem ČKS je přimět lidi, aby nenáviděli 

Bohy a Buddhy, propagovat ateismus a vštěpovat filozofii „boje“, a takto zničit lidstvo. To je 

důvod, proč mají učedníci Dafa objasňovat pravdu. Cílem je odstranit lži zla, umožnit lidem 

spatřit skutečnou tvář ČKS, odstranit hříchy spáchané lidmi proti Bohům a Buddhům, a tím 

spasit lidi světa. 

 

Li Hongzhi 

6. února 2012 

 


