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Vyučování Fa na Fa konferenci v Západním USA 

(21. říjen 2000, San Francisko)

Byla to dlouhá doba! (Potlesk)

V pořádku, přestaňte už tleskat a poslouchejte svého Učitele.

Když se jakýkoliv život v tomto vesmíru osvítil k jeho Fa, k jeho principům Fa, nebo k jeho  
Stavu Dosažení – bez ohledu na to na jaké úrovni – musí projít skutečně vážnou zkouškou. Toto 
určí, zda to, k čemu se osvítil, může v tomto vesmíru zakotvit a ustanoví to jeho mocnou ctnost. 
Proto se všechny bytosti setkají ve své kultivaci s druhem situace, kterou prožíváme dnes. Jak víte, 
když byl Šákjamuni v tomto světě, když byl Ježíš v tomto světě a když jiná spravedlivá náboženství 
a  učení  byla  poskytnuta  tomuto  světu,  všechna  se  dostala  do  něčeho  podobného  tomuto  a 
podstoupila tento druh zkoušky. Toto je zákon vesmíru. Ale co se týká našeho Dafa, dovolte mi říci 
vám, že nikdo není hoden zkoušet Ho. Protože všechny životy – a toto zahrnuje každou bytost ve 
vesmíru – jsou stvořeny, vytvořeny a vytvarovány Jím, nikdo není hoden zkoušet Ho. (Potlesk)

Proč se potom setkáváme s těmito věcmi? Jak víte, Li Hongzhi dělá tuto akci v běžné lidské  
formě, s lidským tělem, s použitím nejnižší formy jazyka mezi životy ve vesmíru – lidského jazyka, 
tohoto  nejvíce  zjednodušujícího  lidského  jazyka  dneška  –  a  použitím  nejnižší  formy kultivace, 
qigongu.  Toto ponechalo  všechny bytosti  ve vesmíru nevšímavými.  Aby se ohodnotila  a  určila 
pozice xinxingu každé vnímající  bytosti  ve vesmíru,  aby se nově umístily, bylo nutno  odhalit 
skutečnou xinxingovou úroveň každého jedince. Takže neměly dovoleno znát pravdu. Žádná bytost 
v celém vesmíru nezná pravdu. Považují mě za kultivujícího, a tak se odvážily udělat to, co udělaly. 
Jak jsem vám řekl předtím, žádná vnímající bytost nevěděla o Fa vesmíru. A proto si myslí, že 
ustanovuji systém věcí, ke kterému jsem se osvítil – přičemž já ve skutečnosti dělám nápravu Fa – s 
jediným rozdílem, že je to výjimečně čisté a spravedlivé a na mimořádně vysoké úrovni. Z jejich 
pohledu je to všechno. Proto se odvážily přinést nám dnes tuto pohromu. Jinými slovy, vyšší Stav 
Dosažení a Fa tak  velký, to vyžaduje tak masivní zkoušku. Avšak na druhé straně, kdyby  nebylo 
dovoleno, aby se to stalo, nemohlo by se to stát. Mým záměrem bylo zužitkovat všechny věci, které 
naplánovaly, abych viděl jejich xinxing v jejich činech. Ony to připravily dávno, dávno předtím. 
Lidská historie je cyklická. Neuvědomily si, že se šíří takovýto ohromný Fa – něco výjimečného. 
Lidstvo posledního cyklu podstoupilo proces podobný tomuto jako zkušební chod a zašlo ještě dále 
než dnešní lidstvo. Znečištění prostředí nakonec způsobilo znetvoření lidí a jejich konečné zničení. 
Toto je to, co se stalo poslednímu lidstvu. Co se stalo naposledy, se nyní opakuje, avšak tentokrát je 
to skutečná náprava Fa. Jinými slovy, toto bylo naplánováno před věky. Ustanovily systém, aby se 
vyhnuly odchýlení a zaručily, že dnes v této věci nepůjde nic nesprávně. Podle jejich myšlení byly 
věci, které se stávají a odhalují dnes,  naplánované jimi. Nic v procesu nebylo náhodné, i když věci 
mezi  světskými  lidmi  vypadají  náhodně  a  projevují  se  mezi  světskými  lidmi  výlučně  lidským 
způsobem.  Takže  ty  byly  skutečně  naplánované  jimi.  Jejich  slovy, jeden  bůh  by  byl  více  než 
postačující na vykonání opatření, aby nešlo nic nesprávně s žádnou bytostí na celé zemi. Bezpočet 
bohů – tak mnoho bohů – toto sleduje. Jak by tam mohly být jakékoliv nehody? Nic v procesu by 
nemohlo jít  nesprávně.  Avšak toto je pouze opatření bohů starého vesmíru,  jak jsem vzpomínal 
předtím. Neodvažují se zničit žádnou z těchto věcí, protože také oni vidí problémy, kterým bude 
vesmír čelit, a vědí že dělám tuto akci. Ale oni také nevědí, kdo jsem já. Takže naplánovali to, co 
chtěli.  Rozumíte?  (Potlesk)  Jejich  zřejmým účelem bylo  umožnit  našemu Fa ustanovit  si  svoji 
mocnou ctnost a umožnit Fa, aby byl skutečně respektován bytostmi v celém vesmíru pro svou 
mocnou ctnost. Na povrchu bylo toto účelem jejich naplánování tohoto všeho. Ale namísto toho se 
to stalo překážkou pro nápravu Fa. Věděl jsem, že to budou zaručeně dělat tímto způsobem, takže 
jsem využil příležitost na prozkoumání jejich xinxingu ve všem, co naplánovali  i na jejich příslušné 
přeuspořádání.  V průběhu vaší kultivace by měl každý z vás správně rozumět vztahu mezi vaší 
vlastní kultivací a nápravou Fa. Jak byste se měli dívat na zkoušky a utrpení, které prožíváte? Mohu 
vám říci, že pokud nemá člověk  tak mnoho karmy, určitě nebude mít utrpení tak tvrdé. Měli byste 
jasně rozlišovat sebekultivaci od zasahování zla na Fa. Všechna opatření, která zasahovala do Dafa 
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a která se pokoušela násilně něco uložit na mne nebo na Fa, jsou absolutně nepřijatelná. Takže mají  
být zodpovědní za všechno, co udělali. Čím se to liší od pronásledování Ježíše a pronásledování 
Šákjamuniho  učedníků  v jejich  době?  Mají  být  zodpovědní  za  všechny  ty  věci  –  musí  být 
zodpovědní za všechny ty věci.  Je něco, co jsem vám řekl předtím. Řekl jsem: Co je Buddha? 
„Tathagátou“  nazývají  lidé  někoho,  kdo  přichází  s  pravdou  a  mocí  dělat  to  co  chce,  zatímco 
skuteční  Budhové jsou strážci  vesmíru  a  jsou  zodpovědní  za  všechny spravedlivé  elementy  ve 
vesmíru. Avšak  v této záležitosti také naplno ukázali pozice svého xinxingu po svém odchýlení se 
od Fa a naplno odhalili svoji nečistou stranu. To vedlo k mnohým situacím, které by se neměly 
přihodit,  i  ke všem druhům rušivého zasahování;  toto je dost podobné projevování  se xinxingu 
našich žáků v současnosti během jejich vlastní kultivace. Všechny bytosti ve vesmíru jsou uprostřed 
nápravy Fa  a všechno co dělají se může odrazit v tomto lidském světě, protože já to dělám na tomto 
lidském světě. Mohu vám říci, že všechno utrpení a soužení přetrpěné našimi učedníky Dafa nejsou 
zacílená pouze na jejich vlastní kultivaci – je to také kvůli bytostem vysokých úrovní, které zkoušejí 
Dafa použitím karmy žáků s výmluvou, aby se „zlepšovali“ a použitím pronásledování,  které je 
vykonávané zdegenerovanými bytostmi na nízkých úrovních. Ve skutečnosti všechno toto ublížilo 
nápravě  Fa.  Nepřetrpěli  jste  pouze  soužení  způsobené  lidmi.  Protože  část  z  vás  byla  plně 
zkultivovaná, jste velcí Bohové a Bohové na velmi, velmi vysokých úrovních vás zkoušeli. Proto to, 
co se děje dnes, je nebývalé – utrpení jako toto se nevyskytlo nikdy v historii. Toto je pochopení z 
hlediska kultivujícího.  Ale na druhé straně,  řekl  bych, nikdo není hoden zkoušet  Dafa.  Ale oni 
zkoušeli a tak se dopustili hříchu a mají být zodpovědní za všechno, co udělali. Poskytl jsem vám 
pouze všeobecné vysvětlení  této situace.  Jak jsem řekl,  chtěl  jsem jednoduše použít  jejich činy, 
abych jasně viděl jejich xinxing, připravil jejich místa a následně zkoušel učedníky a umožnil jim 
dosáhnout Dovršení. Také používají nejkrutější bytosti, aby dělaly všechno toto ničivým způsobem.

Jak  se  na  to  Mistr  dívá,  tento  úkol  se  setkal  s  obrovskými  souženími,  protože  vy 
spoluexistujete s Fa během období nápravy Fa. Nikdy předtím v žádném historickém období lidé 
nezažili takovéto obrovské soužení, ani je nezažijí lidé, kteří se budou kultivovat v budoucnosti – 
těmi lidmi nebudete samozřejmě vy, ale lidské bytosti v budoucnosti – protože ti budou zapojení 
pouze do sebekultivace. Avšak vy jste spojeni s Fa.

V minulém roce jsem mlčel z různých důvodů. Nemluvil   jsem k vám, ale viděl jsem, že se 
studenti činili skutečně dobře. To  ukazuje, že se dokážete dobře činit, když nejsem nablízku. To je 
pozoruhodné! Nejenže jste se chovali jako kultivující, ale též jste pevně ochraňovali Dafa – jste 
skutečně skvělí! Je to proto, že jste byli v souladu s Fa a protože jste se považovali za kultivující. 
Toto  je  něco,  co  světští  lidé  nemohou  vykonat  –  světští  lidé  by  to  venkoncem nebyli  schopni 
uskutečnit.  Je  to  něco,  co v lidské  historii  nebylo  nikdy viděno.  Pro zlé  síly, které  nám chtějí  
uškodit,  je zbytečné,  aby se nás pokoušely zničit – nic podobného se v historii nestalo, ani lidé 
nemají  schopnost  to  udělat.  Ať kdokoliv napadá Dafa,  je  to  záležitost  lidí  zápasících  s  bohy a 
konečný  výsledek  je  očividný.  Samozřejmě,  díky  sériím  událostí  získali  naši  žáci  jasnější 
porozumění;  byl  obrovský  rozdíl,  když  soužení  pouze  začala.  Někteří  byli  šokováni.  Někteří 
rozjímali:  „Co  je  Li  Hongzhi  za  člověka?“  Někteří  přemýšleli:  „Je  tento  Fa  spravedlivý?“ 
Vyčerpávající  zkouška  mířila  na  všechny  lidské  připoutanosti.  Bez  ohledu  na  to,  jakých 
připoutaností jste se drželi, když jste přišli k Dafa, tyto připoutanosti měly být zkoušeny. Někteří 
lidé si mysleli, že ta  či tamta stránka Dafa je dobrá, avšak dnešní zkouška je nelítostná, protože 
žádná lidská připoutanost nemůže být vzata do nebe.

Mohu vám říci, že během historie neexistovala žádná lidská bytost, která uspěla v kultivaci – 
bez ohledu na kultivační cestu. Je to proto, že Pomocný Prapůvodní Duch člověka nevstupuje do Tří 
Říší, ale kontroluje lidské tělo na mikroskopické úrovni za Třemi Říšemi. Pro člověka je jednoduše 
nemožné se vrátit – nikdy předtím v historii se to nestalo. Avšak protože vy jste toto zažili uprostřed 
dnešní nápravy Fa – ne proto, že máte takovýto významný předurčený vztah, ani ne proto, že je to 
jednoduše náhoda – vy jste skutečně schopni vrátit se pomocí kultivace! (Potlesk)

Ať bůh pochází z jakékoliv úrovně, jen co vstoupí do Tří Říší, nikdy není schopen se vrátit – 
toto je absolutní. Je to také něco, co se vůbec nikdo neodvážil odhalit, protože by to rychle vedlo k 
řícení se lidstva do záhuby: Pokud by lidé poznali pravdu, zoufalé bytosti by se nezastavily před 
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žádným zlem. Ale náš Dafa umožnil [lidem vrátit se] – my jsme schopni toho dosáhnout – a on hrál 
tuto úlohu. Proto jsem odhalil tuto pravdu vám všem. (Potlesk)

Naši žáci jsou skutečně pozoruhodní. Před časem jste vy všichni udělali mnoho věcí, které se 
předpokládaly, že uděláte pro nápravu Fa. V tomto nedávném časovém období vykonali mnozí z vás 
mnoho  práce,  aby  umožnili  veřejnosti  poznat  pravdu.  Jako  učedník  Dafa,  částice  Velkého  Fa 
vesmíru, byste to měli dělat. Když lidé poškozují Fa… samozřejmě, nikdo nemůže poškodit Fa – 
jak by mohl být Fa vesmíru poškozen  lidmi? Nikdo ho není schopen poškodit… Ale když někdo 
bude útočit na Fa, co byste měli vy, učedníci, částice Dafa, dělat? Neměli byste zveřejnit pravdu a 
uvědomit lidi o skutečnostech? Toto je z vašeho vlastního hlediska. Vy jste částicí Dafa, takže byste 
měli hrát tuto úlohu.

Z jiného úhlu pohledu vám mohu říci, že všichni Bohové ve vesmíru – zda jsou to ti, kteří byli 
napraveni, nebo ti, kteří nebyli – říkají, že co se týká všeho, co jste dnes dělali, že jsme neuvěřitelně 
soucitní. (Potlesk) Věděli jste: Během období, když zlo nastoupilo drtivým způsobem, bylo mnoho 
lidí  oklamáno  zlomyslnými  výmysly  a  podvodnými  lžemi;  cítili  nenávist  vůči Dafa  a mým 
učedníkům;  tito  lidé  byli  předurčeni  ke  zničení  v budoucnosti;  ale  i  když  šlo  o tento  příklad, 
vysvětlením pravdy jsme jim umožnili poznat skutečnost a vzdát se svých předcházejících názorů 
a zlých myšlenek, a je velmi pravděpodobné, že mohou být spaseni. (Potlesk) Naše informování 
světa o pravdě není žádným druhem politického zápasu, ani to není uskutečňování věcí s určitými 
záměry  v mysli.  Říkám  vám,  že  toto  je  vaše  shovívavost,  a vy  [tím,  že  to  děláte]  skutečně 
zachraňujete  lidi  budoucnosti!  (Potlesk)  Pokud  se  myšlenky  těchto  lidí  neobrátí  –  přemýšlejte 
o tom, všichni – jsou ztraceni. Já si myslím, že byste měli, jako žáci, jako kultivující, dělat tyto věci 
také z hlediska shovívavosti. Seznamujte lidi s pravdou, řekněte jim o ní – toto je také nabídnutí 
spásy lidem.

Také bych chtěl využít této příležitosti, abych skutečně poděkoval různým stupňům vlády ve 
Spojených  Státech  a v  Kanadě  za  pocty,  které  udělili  nám  a  mně.  (Potlesk)  Za  této  speciální 
okolnosti jim nemohu děkovat individuálně, ale přinesu jim nádhernou budoucnost. (Potlesk) Na 
povrchu hledáme veřejnou podporu pro Dafa. Toto je myšlení světské lidské strany, projevující se 
na tomto lidském světě. Ale je to obrácené na druhé straně. Kdokoliv podporuje Dafa nebo obhajuje 
Dafa, ustanovuje pro sebe existenci své bytosti v budoucnosti a klade základnu pro získání Fa v 
budoucnosti. (Potlesk)

Je mnoho věcí na sdělení, ale nechci nyní mluvit příliš mnoho. Vyberu čas na vystoupení, 
abych vám formálně a jasně vysvětlil všechno o těchto věcech. Ale dovolte mi říci toto: Všichni 
žáci, kteří jste vykročili vpřed, Mistr vám děkuje! (Potlesk) Pozoruhodné! (Potlesk)

Každý  z  nás  dělá  pro  Dafa  věci  pro  nápravu  Fa,  šíření  Fa  a vysvětlování  pravdy. 
Nezúčastňovali jsme se politických zápasů, ať je to naše chození na Náměstí Tiananmen, chození na 
Zhongnanhai, nebo seznamování lidí s pravdou ve všech  situacích. Je to proto, že pokud by nás zlo 
nepronásledovalo, vůbec bychom nepotřebovali lidem vysvětlovat pravdu. Také si nemyslíme, že 
naše nynější  uskutečnění  výzev nebo vysvětlování  pravdy je  vměšováním se do záležitostí  lidí. 
Když se s nimi nespravedlivě zachází, lidé by měli mít dovoleno mluvit – to je nejzákladnější právo 
lidských bytostí. 

Samozřejmě, díky tomu jsme plně viděli pozici xinxingu každého žáka. Přešli jste procesem 
vážného uvažování na začátku o tomto, ale bez ohledu na to, se to nepovažuje za nesprávné, protože 
vám byla dána příležitost přemýšlet: Co je Li Hongzhi za člověka? Je tento Fa spravedlivý? Ti, kteří 
byli schopni odpoutat se od lidskosti, kteří byli schopni přestát do dneška, dovolte mi říci vám, že 
jste to dokázali! (Dlouhý potlesk) Jak už víte, v té době, kdy  byly zlé síly skutečně zdrcující, to 
vypadalo,  jakoby zatemnily oblohu a pokryly zem – byly zuřivé.  Tyto věci už byly odstraněny. 
(Potlesk)  Jsou  to  pouze  zlí  lidé,  kteří  zůstali  a  jsou  stále  ještě  činní.  Navíc  všichni  lidé  se 
spravedlivými myšlenkami – a nemám na mysli naše žáky – všichni světští lidé se spravedlivými 
myšlenkami se stavějí proti tomuto. Je to proto, že zlo lidi předtím kontrolovalo  a poté, co  bylo 
odstraněno, se lidé stali jasně uvažujícími a nyní to všechno znovu zvažují a přehodnocují. Lži a 
výmysly budou jeden  po druhém všechny odhaleny. (Potlesk)
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Chtěl jsem vám říci o mnoha věcech. A vy také můžete mít mnoho otázek na mne: „Je správné 
to dělat tímto způsobem? Je správné to dělat tamtím způsobem?“ Mohu vám říci, že celkově jste 
dělali věci správně. Co se týká těch menších záležitostí nebo několika specifických věcí, s nimiž si 
nejste  jistí,  myslím,  že  budete  schopni  řešit  tyto  věci  dobře  na  vaší  vlastní  cestě  k  Dovršení.
(Potlesk) Je to proto, že během poslední doby delší než jeden  rok  to, co se uskutečnilo, dokázalo, 
že jste skutečně schopni se dobře činit, aniž bych byl nablízku – skutečně dobře, výjimečně dobře! 
(Potlesk)  Vyskytly  se  některé  menší  problémy  a  problémy s  určitými  jedinci,  a  tyto  nemohou 
reprezentovat  Dafa.  Ty byly  také  naplánované.  Mohli  byste  říci,  že  byly  neodvratné.  Byly  ve 
skutečnosti naplánované: To jest, během kterého období se která bytost chová jakým způsobem, co 
člověk dělá během kterého období, a toto zahrnuje ty ve vězeních, kteří se chovali dost dobře po 
celou dobu a nakonec se obrátili – přestali studovat, přestali praktikovat, a dokonce povzbuzovali 
druhé praktikující… Přemýšlejte o tom, všichni: Mohlo by to být náhodné? Pravděpodobně nic není 
náhodné, protože vy, praktikující, máte v průběhu své kultivace zásadní zkoušky celou cestu až do 
samého konce. I přesto žádný z našich skutečně se kultivujících učedníků Dafa neselhal uprostřed 
zkoušek.

Řeknu  vám  jen  tolik.  Vysvětlím  vám  věci  v  každém  detailu,  když  se  objeví  příležitost. 
(Potlesk).  Zda jsou to ti,  jejichž životy byly vzaty zlými silami,  ti  kteří  byli  ve věznicích nebo 
odsouzeni, ti kteří trpěli za všech okolností nebo byli nuceni opustit své domovy nebo naši žáci v 
zahraničí či žáci v jiném prostředí, všechny věci, které jste udělali pro Dafa, ustanovily vaši mocnou 
ctnost.  Dokončete  poslední  krok.  Doufám,  že  se  budete  činit  ještě  lépe  a  skutečně  dosáhnete 
Dovršení! Děkuji vám! (Potlesk)

Vyučování Fa na Fa konferenci v Great Lakes v Severní Americe
(9. prosinec 2000, Ann Arbor)

Pracovali jste tvrdě! (Nadšený potlesk)

Mám radost, když vás vidím. Před rokem jste takoví nebyli. Poté, co jste přestáli tak tvrdou 
zkoušku, mohu říci – i když jste to tak moc nemuseli vnímat – že jste už úplně jiní lidé než předtím. 
My všichni jsme podstoupili nejtěžší a nejkrutější zkoušku – něco, co se nikdy předtím v historii 
nevyskytlo. V minulosti, při čemkoliv co jsme dělali, jste přemýšleli: „Jak mohu dobře studovat Fa? 
Jak bych měl pracovat pro Dafa? Jak se mohu zlepšit?“ Stále jste cítili, že se spíše Dafa učíte než že 
jste sami částí Dafa. Po tomto roce jsem zjistil, že jste se úplně změnili. Už nepřemýšlíte tak, jak 
jste to dělávali. Ať děláte pro Dafa cokoliv, a ať je to cokoliv, co děláte, umísťujete sami sebe do 
Dafa  a nepřemýšlíte  o tom,  že  „Já  chci  dělat  něco  pro  Dafa“  nebo  „Já  se  chci  zlepšit  tímto 
způsobem nebo tamtím způsobem,“ jak jste to dělali předtím. Ať děláte cokoliv, nepřemýšlíte o tom, 
že děláte něco pro Dafa, o tom, že byste měli dělat věci pro Dafa nebo „jak mohu dobře dělat věci 
pro tento Fa.“ Namísto toho umísťujete sami sebe dovnitř Dafa. Jako částice Dafa [cítíte že] ať je to 
cokoliv, měli byste to jednoduše udělat. I když si toho nejste vědomi nebo to nevyjadřujete jasně 
ve slovech, ve skutečnosti je už vaše počínání takové. Toto je největší změna, kterou na vás vidím 
po tomto roce. Jinými slovy, jste už úplně ve Fa. Toto je nejvíc očividné zejména v chování   žáků 
veteránů.  Předtím se dalo říci,  že jste  žáci.  Poslední  dobou často používám „učedníci“  namísto 
„žáci“. Skutečně jste prošli ohromnými změnami. Protože jste kultivující, Mistr vás příliš nechválil 
povzbuzujícím způsobem, jaký používají světští lidé, ani jsem vám neříkal, jak dobře jste se činili. 
Je to proto, že jste kultivující a měli byste vědět, co je třeba dělat.

Věci, které se dějí dnes, byly sestaveny před věky. V žádném bodě se nic nedostalo na scestí. 
Samozřejmě, toto uspořádání bylo vytvořeno těmi bytostmi na vysoké úrovni ve starém vesmíru. 
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Navíc  to  bylo  sestaveno  systematicky  vrstvami  a vrstvami  starých  bytostí  ve  vesmíru.  Jejich 
záměrem také bylo spasit tento vesmír. Myslí si, že udělaly, co mohly, když se pokoušely udělat ty 
věci dobře a dovršit tuto záležitost – včetně dnešního Dafa a dokonce učedníků Dafa. Toto si ony 
myslí. Můžete si vzpomenout, co jsem řekl naposledy během mé přednášky v San Francisku – že 
nikdo není hoden zkoušet Fa vesmíru. Je to proto, že ať je říše a úroveň bytosti v tomto vesmíru 
jakkoliv vysoká, je stále bytostí v tomto vesmíru a stvořil ji Fa. Jinými slovy, dokonce její existence 
byla stvořena tímto Fa, takže jak by se mohla obrátit a  tento Fa zkoušet? Nicméně, jak jsem vám i 
mnohokrát  v předešlých  přednáškách  Fa  řekl,  bytosti  v minulosti  nemohly  vědět  –  a neměly 
dovoleno vědět – o Fa vesmíru. Samozřejmě, dáme-li to do běžných lidských pojmů, například, 
pokud by všechny bytosti ve vesmíru měly vědět, že je ve vesmíru Fa, způsobilo by to mnoho, 
mnoho problémů poté, co se bytosti ve vesmíru během věků od Fa odchýlily. Některé bytosti by se 
mohly pokusit tento Fa změnit. Protože mají tu schopnost, mohly by udělat téměř cokoliv. Proto 
není  dovoleno,  aby  forma,  ve  které  Dafa  vesmíru  existuje,  byla  známa  bytostem na  jakékoliv 
úrovni. Toto následně způsobilo problém. Ony nevědí, že v tomto vesmíru je Fa. Považují schopnost 
Dafa vesmíru šířit se v tomto vesmíru široko daleko za mé osvícení se k tomuto Fa. A ony skutečně 
udělaly co mohly pro úspěch této záležitosti a aby mi pomohly dovršit všechny tyto věci. Avšak to 
způsobuje další problém. Jaký problém? Všechny bytosti ve vesmíru se odklonily od tohoto Fa. 
Jinými slovy, jejich říše a čistota, když se měří standardem původního Dafa vesmíru, už nejsou více 
dostačující.  Takže  všechna  jejich  uspořádání  a podpora  se  staly  největší  překážkou  mého 
uskutečňování tohoto díla. Je to proto, že ať činí jakkoliv dobře, nepřekročí to jejich říše. Pokud by 
byly věci vykonány podle všeho co sestavily, přemýšlejte o tom: Nebylo by to stejné jako kdyby 
nebylo vykonáno nic, dokonce i poté co by to bylo dokončeno? Jak by mohlo být přijatelné, že by 
zůstaly tytéž říše a standardy poté, co by to bylo dokončeno? Proto všechny ty věci, které sestavily 
a vykonaly, není možné přijmout nebo považovat za platné.

Toto  potom  vytvořilo  vážný  problém:  Nejenže  pouze  všechny  ty  věci,  které  sestavily, 
nemohly hrát pozitivní úlohu v nápravě Fa, ale se staly i vážnou překážkou. Toto zlé drama v běžné 
lidské  společnosti  dnes  je  také  částí  toho,  co bylo  sestaveno bytostmi  vysoké úrovně.  Toto je, 
současně,  největší  odhalení  toho,  že  jejich  xinxing  nesplňuje  požadavek  Fa,  a plně  to  ukázalo 
standardy  xinxingu  a bytosti  účastníků  na  různých  úrovních.  Mezitím  to  způsobuje  i  příznivou 
okolnost pro nápravu Fa. Jakou okolnost? Pokud  by během nápravy Fa žádné bytosti neukázaly, co 
jsou zač, bylo by těžké rozmísťovat je podle jejich různých xinxingových úrovní. To jest, velmi  by 
to nápravu Fa ztížilo. Potom, jinými slovy, všechny ty věci, které udělaly, aby zkoušely Dafa, se 
staly představením, ve kterém byly pozice jejich xinxingu naplno ukázány a pozorovány. Současně 
se přihodilo, že žáci měli nedobré elementy, které se nashromáždily během dlouhého průběhu jejich 
existence, jakož i karmu vytvořenou v říších nízké úrovně. Všechno toto je nutné odstranit, a vedlo 
to i k tvrdým zkouškám žáků v této záležitosti.  Zužitkovaly lži  vytvořené proti  mně zákeřnými 
lidmi, aby zkoušely rozhodnost žáků v Dafa. Taková je situace.

Jak jsem se právě zmínil, nic z toho nemohu přijmout. Takže je potřebuji odstranit,  včetně 
tohoto zlého dramatu.  Původně chtěly s námi zacházet  tak,  jak se zacházelo s  náboženstvími v 
minulosti. Jejich pokřivené názory je přinutily myslet si, že pronásledování bohů v dějinách bylo 
oprávněné. Události jako přibití Ježíše na kříž se staly precedentem k zacházení s bytostmi vysoké 
úrovně,  které  sestoupily,  aby  spasily  lidi.  Jak  by  toto  mohlo  být  přijatelné?  Samo  je  to 
zdegenerované! Bůh sestoupí,  aby spasil lidi,  avšak lidé ho přibijí  na kříž – jakého obrovského 
zločinu se lidé dopustili! Ještě dodnes za to platí. Avšak nebylo to vykonáno lidmi samotnými. Bylo 
to způsobeno degenerací bytostí na vysokých úrovních. Neodváží si přiznat, že vykonaly cokoliv 
nesprávně  ve  všech  těchto  záležitostech.  Je  to  proto,  že  se  všechno  stává  pokřiveným  –  tak 
pokřiveným,  že  se  odchýlily  od  Fa  a  postupně  se  staly  takovými,  jaké  jsou.  Žádné  bytosti  na 
jakékoliv úrovni se jich neodvážily ani dotknout. Všechno je určeno propojenými prvky, které se 
staly mimořádně složitými. Všechny tyto nečisté věci musí být odstraněny – úplně odstraněny!

I když se toto zlé drama projevuje v běžné lidské společnosti a vypadá to tak, že kruté lidské 
bytosti vytvořily toto těžké soužení pro mé učedníky Dafa, ve skutečnosti to bylo způsobeno účastí 
pokřivených bytostí z rozličných úrovní – mluvím o těch zdegenerovaných bytostech. Bytosti, které 
se nezúčastnily, tvoří většinu. Ale ani ty už více nejsou čisté, a všechny jsou během nápravy Fa 
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přemísťovány. Je tu další velmi vážný problém. Řekl jsem jim už tehdy, když jsem začal toto dílo, 
že žádné bytosti by nemohly spasit dnešní lidi, že žádný Fa by nemohl spasit dnešní bytosti a že 
nikdo by nemohl změnit  dnešní lidi.  Co jsem tím myslel? Řeknu vám to. Dnešní lidé nedokáží 
vnímat své vlastní pokřivené myšlení, protože samotná podstata lidí se změnila. Bez ohledu na to, 
jaká kultivační cesta je osvojená, můžete změnit  pouze to, čeho si dokáží být vědomi, avšak ne 
pokřivení jejich samotné podstaty.Takže po tomto více než roce, bez ohledu na to, jaké metody 
použily, a jakkoliv byly kruté, nebyly schopny změnit základní problémy žáků a nakonec nedosáhly 
svého záměru. Aby žáky přinutily splnit standardy – splnit jejich standardy – použily ty zlé bytosti, 
aby surově bily žáky. Když vyčerpaly nejkrutější prostředky a stále nemohly dosáhnout svého cíle, 
staly se rozčilenými a podrážděnými a šly proti našim žákům ještě krutěji. Nakonec, i když nemohly 
dosáhnout svého cíle,  řekly, že se pokusily udělat, co mohly. Jak ďábelské! Avšak vrstvy a vrstvy 
bytostí  v  obrovském vesmíru  necítí  zvrácenost  všech  těchto  probíhajících  zel.  Je  to  proto,  že 
všechny bytosti se staly více a více pokřivenými.

To, že nedosáhly svého cíle neznamená,  že to naši  žáci  už nemohou dokázat.  Všechno je 
možné předělat tak, aby to splňovalo standard během nápravy Fa. Řekl jsem jim hned na začátku, 
aby to nedělaly. Lidi a jakoukoliv bytost, ať je jakkoliv vysoko, pokud je bytostí ve vesmíru, já ji 
dokáži napravit během nápravy Fa, od její základní povahy, od původu její existence a od všech 
prvků, které vytvářejí její bytost, odstraněním nečistého a nastolením správného. Řekl jsem jim, aby 
to nedělaly. Ony   neposlechly,  i když jsem je vyučoval Fa, protože neuvěřily celé pravdě. Protože 
to vykonaly, je to jejich hřích. Dokonce i nyní ještě stále uvažují tímto způsobem: „Udělaly jsme 
všechno, co bylo v naší moci, abychom ti pomohly. Protože toto je tak nesmírný Fa, a zahrnuje to i 
bezpečnost budoucího vesmíru, je nepřijatelné, aby tví učedníci nesplnili standardy. Je nepřijatelné, 
aby takto nesmírný Fa nepřešel zkouškou takto obrovskou.“ Toto si ony myslí. Raději by všechno 
zničily, než aby nutné standardy neměly být splněny. Proto tato zkouška, které učedníci Dafa čelí, 
nebyla  nikdy  v  dějinách  viděna.  Jak  víte,  kdy  v  historii  existovala  tato  zařízení  moderních 
masových  komunikačních  prostředků?  Jsou  všude.  Existovaly  někdy  tyto  moderní  dopravní 
prostředky? Ony zmenšily prostor světa na něco dost malého. Takže toto je bezprecedentní, nejtěžší 
pronásledování v historii. Avšak tváří v tvář zlu je všechno, co bylo vykonáno žáky, to nejlepší pro 
nápravu Fa a  pro Mistra,  protože  vy jste  skutečně  projevili  odpor  vůči  tomuto zlému dramatu. 
Kromě toho dělají všechny ty věci výlučně použitím nejvíce zdegenerovaných bytostí ve vesmíru. 
Všechny  bytosti  ve  vesmíru  samy sebe  přemísťují.  Lidé  nejsou  hodni  zkoušet  tento  Fa,  a  ani 
Bohové ne. Kdokoliv se ho dotkne, páchá zločin. I ony toto všechno viděly.

Je tedy pravda,  že pokud žádné z těchto jejich uspořádání není přijatelné,  ti  žáci,  kteří  se 
nečinili dobře, by také měli být na své cestě k Dovršení? Ne, není to tak. Kdyby se toto nebylo 
stalo, byl bych mohl dobře vyřešit problémy všech bytostí a všem jim umožnit  splnit standard pro 
Dovršení.  Avšak  toto  zlem  vypracované  soužení  se  uskutečnilo.  Většina  žáků  vykročila  vpřed 
různými způsoby, aby potvrdila Dafa, objasnila pravdu a nabídla spásu lidem ve světě. Někteří z 
nich  byli  zatčeni,  biti,  nebo  zahynuli  v  důsledku  pronásledování;  útočí  dokonce  i  na  Mistra 
zákeřnými lžemi. Tváří v tvář životu a smrti měli žáci odvahu vykročit vpřed – vykročili vpřed, 
přičemž ztráceli všechno, co se ztratit dalo – a udělat všechno, co je výjimečné, co by učedník Dafa 
měl udělat. Na druhé straně ti, co nevykročili vpřed, schovali se a ve svém porozumění se přidali ke 
zlým bytostem – jak by ještě stále mohli být učedníky Dafa? Jsou ti, kteří se názory přidali ke zlu, 
které  pronásleduje  Dafa,  a  kteří  dělají  zlé  věci  ještě  stále  učedníky Dafa?  Mají  mocnou ctnost 
nevyhnutnou pro Dovršení jako ji mají jiní? Navíc Bohové nejsou jako lidé. Například někteří žáci 
byli zatčeni a uvězněni. Když nemohli vydržet těžké mučení, napsali prohlášení kajícnosti. Avšak ve 
své mysli uvažovali: „To je na to, abych je oklamal. Budu i nadále praktikovat poté, co se dostanu 
ven. Budu i nadále chodit ven, abych potvrzoval Fa, a budu i nadále chodit na Tiananmen.“ Avšak 
toto je nepřijatelné. Je to proto, že takovýto názor je něco vyvinutého v lidském světě poté, co se 
lidé stali zkaženými. Ale Bohové nejsou takoví. Oni nemají takovéto myšlenky. Poté, co se rozhodli 
pro určitou cestu, budou se jí určitě držet až do konce.

Mnohé věci se těžko vysvětlují v lidském jazyce. Právě tak je to  i to, na co se mě mnoho žáků 
ptá: „Učiteli, proč se to neukončí dřív?“ Mnozí lidé přemýšlejí uprostřed utrpení tímto způsobem: 
„Dosáhněme Dovršení dřív; ukončeme to dřív.“ Ve skutečnosti jsou to všechno připoutanosti. Jak 
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jsem právě řekl, byli schopni dosáhnout svého cíle zkoušení žáků tímto způsobem, protože žáci se 
potřebují zlepšit a odstranit poslední část své karmy. Jak by mohlo být dovoleno, aby v průběhu 
postupování  bytosti  k  povrchu  a  postupným  stáváním  se  bohem,  nepřinesla  své  vlastní  oběti, 
nepokračovala  ve zlepšování  se a neustanovila  si  svoji  vlastní  mocnou ctnost? Na druhé straně 
v tom  všem využívám předvádění  xinxingu těch bytostí,  abych umožnil  žákům ve stejné době 
ustanovit si svoji vlastní mocnou ctnost. Ve skutečnosti bez ohledu na to.… bez ohledu na to kolik 
utrpení bytost snáší v běžné lidské společnosti,  dovolte mi říci vám, že to není úměrné k jejímu 
Stavu  Ovoce  po  dosažení  Dovršení.  Je  to  skutečně  neúměrné!  Přemýšlejte  o  tom,  všichni:  V 
minulosti člověk musel projít přes celoživotní kultivaci, nebo dokonce přes několik životů, avšak 
dnes umožníme lidem dosáhnout Dovršení v několika krátkých letech. Průběh snášení utrpení je 
pouze krátkým okamžikem, a kromě toho byl čas zrychlený. V budoucnosti, když se podíváte zpět – 
tedy pokud můžete dosáhnout Dovršení – zjistíte, že to nebylo nic a že to bylo pouze jako sen.

Avšak všechno, co naši žáci během tohoto procesu udělali, je skutečně pozoruhodné. Co je na 
vás nejvýjimečnější je to, že jste schopni držet krok s nápravou Fa. Jak jsem řekl před chvílí, toto 
zlé drama v běžné lidské společnosti je vykonáváno nejvíce zdegenerovanými bytostmi ve vesmíru, 
bytostmi, které byly umístněny do běžné lidské společnosti. Bylo jim dovoleno zavrtat se do Tří 
Říší, aby byly použity. Tyto bytosti vysoké úrovně by osobně nedělaly ty zlé věci, které dělají běžní 
lidé.  Používají  zlé  bytosti  a zlé  lidi  dole pod nimi,  aby dělali  tyto věci.  Takže všechno toto je 
mimořádně ďábelské.

Někteří z našich žáků mimo Čínu uvažují: „Tím že jsme v zahraničí, netrpíme až tak mnoho 
jako žáci v Číně. Znamená to, že my nebudeme až tak dobří jako žáci v Číně, když dosáhneme 
Dovršení?“ Není to tak. Je to proto, že žáci v Číně i mimo Čínu jsou jedním tělem. Když se tato věc 
uskutečňuje,  musí  být  někteří  lidé,  kteří  dělají  toto a  někteří,   kteří  dělají  tamto.  Protože  je  to 
zkouška namířená na Fa, kdekoliv jste nebo cokoliv děláte, zlepšujete se uprostřed věcí, které byste 
měli dělat. Existují důvody, proč každý dělá to, co dělá. Není tam rozdíl, pokud jde o sféru Dovršení 
a  postup  k  Dovršení  –  kdekoliv  máte  dosáhnout  Dovršení,  určitě  tam  půjdete.  Tu je  příklad. 
Projevování se zla v Číně je velmi kruté, bez zahraničních žáků odhalujících pravdu a podporujících 
žáky v Číně – přemýšlejte o tom – nedělalo by zlo nedobré věci ještě bezohledněji a bez omezení? 
Není to pravda? A proto všechno, co naši žáci udělali  při potvrzování Fa, účinně odhalilo zlo a 
omezilo zlo a současně podpořilo naše žáky v Číně. Všechno co bylo vykonáno – ať je to vaše 
chození na Tiananmen, vaše objasňování pravdy lidem v jiných prostředích nebo vaše šíření Fa a 
odhalování  pravdy  o  zle  mimo  Čínu  –  všechno  je  to  výjimečné,  protože  jste  jedno  tělo. 
Samozřejmě, někteří žáci jeli do Číny a na Tiananmen: Jste pozoruhodní a Mistr vám říká, že jste 
pozoruhodní.  Avšak mluvíc  z jiného hlediska,  Mistr  by vám rád řekl,  že  zahraniční  žáci  by se 
neměli pokoušet jet do Číny, protože jste potřební při odhalování zla. Mnozí lidé se mě vyptávali a 
psali to i na své lístky s otázkami pro mne: „Učiteli, proč získáváme Fa v USA? Proč získáváme Fa 
mimo Čínu?“ Nyní je vám to jasné, ano? Kdybyste tu nebyli dělali tyto věci, nebyly by tyto věci 
během období nápravy Fa neúplné? Měli byste se právě tak dobře vypořádat s tím, co máte dělat 
zde. Proto jste získali Fa mimo Čínu. Kdybyste se všichni vrátili zpět do Číny, kdo by dělal věci, 
aby  napravil  Fa,  aby  odhalil  zlo  a  aby  zmenšil  pronásledování  žáků  v  Číně?  Naši  žáci  jsou 
pozoruhodní – skutečně pozoruhodní! Pokusili jste se co nejlépe udělat to, co jste měli udělat. Zda 
jste v Číně nebo mimo Čínu, to, jak se činíte je stejné; je tentýž rozdíl v tom, zda vykročíte vpřed, 
nebo nejste schopni vykročit vpřed, a kolik úsilí dáte do této věci nápravy Fa. Pouze prostředí jsou 
odlišná. Co se týká některých našich žáků, kteří nesmírně trpěli nebo dokonce ztratili své životy, 
řeknu vám o těchto věcech později. Když se pravda odhalí,  uvědomíte si: „Ach, takže takhle to 
bylo.“ Jak jsem právě řekl – všechno je připraveno.

Činili jste se velmi dobře při objasňovaní pravdy lidem ve světě. Současně vám mohu říci, že 
je to i výjimečné a shovívavé. Vypadá to tak, že [pouze] dáváme letáček světské osobě, a jeví se to 
tak, že [pouze] říkáme světským lidem pravdu. Dovolte mi říci vám, že až se tato záležitost nápravy 
Fa skončí, lidstvo vstoupí do nové etapy a ti lidé a bytosti, kteří mají ve své mysli „Dafa vesmíru 
není dobrý“, budou odstraněni jako první. Je to proto, že jakkoliv nedobré jsou některé bytosti ve 
vesmíru, oni jsou ještě horší, protože to, proti čemu jsou, je Fa vesmíru. Takže když objasňujeme 
pravdu, odstraňujeme zlé myšlenky některých lidí vůči Dafa. Nezachránili jsme je přinejmenším, 
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když přijde na tohle? Protože v průběhu vašeho objasňování faktů jsou lidé, kteří získají Fa, nejenže 
je tento jejich hřích odstraněný, ale současně jste je i zachránili. Neukazuje to, že jste udělali něco, 
co je více shovívavé, něco ještě lepšího? V mimořádně těžkých situacích, když se nejhorší bytosti 
chovají nejkrutěji, jsme my stále schopni být tak shovívaví – toto je vystupování nejvýjimečnějších 
bohů.  Když  snášíme  nejhorší  utrpení,  stále  ještě  zachraňujeme  druhé.  (Potlesk)  Toto  není 
zapojování se do politiky – tím méně podílení se na běžných lidských záležitostech – protože není 
pro nás nesprávné použít běžné lidské formy na odhalení zla. Nic co děláme, není kvůli osobnímu 
zájmu, tím méně pro nějakou organizaci světských lidí. Je to pro potvrzení Dafa. Odhalování zla je 
na to, abychom zastavili jeho pronásledování Dafa a našich žáků.

Ve skutečnosti by se kultivující v minulosti   vůbec nestaral o to, co si ti světští lidé mysleli:  
„Zda si myslíš, že jsem dobrý, nebo zlý, je všechno myšlení světských lidí a kultivujícímu na tom 
nezáleží. Kdo se stará o to, jací jste vy světští lidé? To, co kultivuji, jsem já sám.“ Člověk odejde 
poté, co dosáhne Dovršení, a vůbec se nestará o to, co dělají světští lidé: „Když se lidé dopustili 
hříchů, musí za ně zaplatit; a nejsou-li už více dost dobří, ať je historie odstraní.“ Takto to bylo v 
minulosti.  Shovívavost  projevená  našimi  učedníky  Dafa  dnes  nebyla  nikdy  předtím  dosažena 
žádnou  bytostí  ve  své  kultivaci.  Učedník  Dafa  –  nejvýjimečnější  shovívavá  osoba  –  je 
nejpozoruhodnější  a nejshovívavější  v každém prostředí lidské společnosti  a je prospěšný všem 
bytostem. Neměli byste být takoví, když objasňujete pravdu? Takovým způsobem to i děláte. To je 
shovívavost kultivujícího Dafa – ne nějaká běžná lidská činnost.

Další věcí je, že jste mě slyšeli zmiňovat se o mimozemských bytostech. Někteří reportéři, 
kteří nerozuměli nebo kteří dokonce přechovávali zlé záměry, z toho vytvořili příběhy. Já se nebudu 
starat o to, co by reportéři mohli říci – já jednoduše dělám to, co bych měl. Lidé v budoucnosti 
pochopí. Mohu vám to tu říci, protože jste učedníci Dafa. Faktem je, že ty mimozemské bytosti jsou 
skutečně  oprávněnými obyvateli  této  země.  Bytosti  na této pozici  Země,  bez ohledu na časové 
období, byly všechny jako oni. Mohli jste slyšet, že v Bibli Jehovah řekl, že stvořil člověka podle 
obrazu svého; lidé žluté rasy také slyšeli, že Nü Wa stvořila člověka podle svého obrazu. Proč to 
udělali tímto způsobem? Toto se v historii nikdy předtím nevyskytlo. Proč stvořili lidi podle obrazu 
bohů? Mohu vám říci, že kdyby v minulosti byli lidé stvořeni podle obrazu bohů, byla by to největší 
urážka bohů – největší rouhání se bohům. Proč byli tedy lidé v tomto období stvořeni podle obrazu 
bohů? Bylo to proto, že Dafa měl být šířen široko daleko v tomto konkrétním období historie, a 
bytosti  této  doby musely být hodny poslouchat  tento Dafa.  Bylo absolutně zakázáno,  aby tlupa 
zvířat  poslouchala  Fa.  A proto  Bohové  stvořili  dnešní  lidi  do  podoby  jejich  vlastního  obrazu. 
(Potlesk) Avšak když byli lidé na počátku stvořeni, nebyli jste to vy, ani to nebylo dnešní lidstvo. 
Nyní je už pouze tato lidská kůže taková jako byla předtím. Lidé v té době byli právě pouze lidmi. 
Takže všichni ti lidé jsou v dimenzi vrstvy menších částic – to co lidé nazývají podsvětí. Jinými 
slovy, jsou v dimenzi, která je nižší než dimenze vrstvy největších částic. Co se týká této kůže, i 
když je to stále ještě na povrchu lidská kůže, její esence už ve skutečnosti není více lidská. Lidská 
kůže, o které mluví Bohové, není lidská kůže, o které mluví lidé, ale celistvost člověka složená z 
vrstvy největších částic, včetně vnitřních lidských orgánů.

Lidí  minulosti  na  Zemi  dále  ubývalo,  protože  více  a  více  těchto  lidských  kůží  bylo 
obsazováno bytostmi vysokých úrovní. Je to proto, že bytosti vysokých úrovní viděly, že se tu šíří 
Dafa a že toto je pro bytosti  příležitost  být spaseny, což je největší  záruka toho, že vstoupí do 
budoucnosti. Avšak tato věc byla také sestavena těmi starými bytostmi. Ony rozdělily ty bytosti, 
které přicházejí na tento svět na ty, které získají Fa a ty, které budou způsobovat soužení pro Dafa. 
Myslely si, že ty, co budou způsobovat soužení, také dosáhnou v budoucnosti Dovršení, protože 
kdyby nebyly vytvářely soužení, ti, co se kultivovali, by nebyli schopni dosáhnout Dovršení. Avšak 
toto uvažování zde nesplňuje moje požadavky. Mohlo by splňovat požadavky v jakémkoliv období 
vesmíru, když jakákoliv daná bytost přichází spasit lidi, ale ne během období nápravy Fa. (Potlesk) 
Proč  to  nebude  fungovat?  Přemýšlejte  o  tom  všichni:  Všechny  bytosti  v  celém  vesmíru  jsou 
přemísťovány  podle  svého  xinxingu.  Takže,  kde  by  měly  být  umístněny  ty  zlé  bytosti,  které 
pronásledují Dafa? Mohly by být umístěny stejně jako bytosti, které dosahují Dovršení? Mohly by 
být umístěny spolu s výjimečnými bohy? To je absolutně nemožné.
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Ony tomu zpočátku nevěřily. Nyní to vidí jasně. Takže to  navodilo otázku. Jakou otázku? 
Padesát procent lidstva by mělo získat Fa – to je několik miliard lidí. Avšak oni nemají takové štěstí, 
protože nejsou schopni být učedníky Dafa během období nápravy Fa. Jinými slovy, budou studovat 
a získají Fa v následující epoše lidstva. Avšak v té epoše nebude lehké získat Fa – každý bude mít 
knihu, avšak člověk nebude schopný získat Fa, když od něho bude jeho mysl i jen trochu vzdálená. 
Tak tomu bude v následující etapě. Protože mnohé bytosti uviděly skutečnou situaci této nápravy 
Fa, mnohé bytosti, jakož i mnozí lidé – protože lidé také mají stránku, která je vědomá – už nechtějí 
dále dělat nedobré věci a také chtějí získat Fa pozitivním způsobem. Okolo dvaceti až třiceti procent 
lidí je takovýchto. To jest, sedmdesát až osmdesát procent lidstva získá Fa – získá Fa pozitivním 
způsobem – a nevytvoří překážky pro Fa. Takto budoucí lidé získají Fa. Takže velmi mnoho lidí 
získá Fa. Samozřejmě, co se týká toho, co dělám nyní, jestli jsou tu noví žáci, kteří získávají Fa, 
velmi pravděpodobně se stanou kostrou, elitou, následující skupiny lidí,  kteří získají Fa. Někteří 
žáci  si  také  mohli  všimnout,  že  někteří  lidé  jdou  zpět  domů praktikovat  poté,  co  získají  Fa  a 
přestanou přicházet a zdánlivě o nich více neslyšíte. Snad byla semínka zasazena, možná jsou tam 
jiné příčiny – obojí je možné. Takže věci, které každý dělá, jsou výjimečné, pozoruhodné. Situace 
lidstva je velmi složitá – nemůžete se dívat pouze na povrch člověka. Všichni, co se chovají špatně 
v období nápravy Fa, dostanou to, co si zaslouží. To je jisté, protože všechny bytosti se přemísťují.  
Můžete si představit, kam budou umístěny bytosti, které škodí Dafa. Během dnešní nápravy Fa musí 
být požadavky na všechno absolutně přísné a absolutně čestné. V tomto je to odlišné od všeho, co 
bylo vykonáno v minulosti.

V některých specifických ohledech mysl některých žáků zpočátku velmi kolísala uprostřed 
toho, co se stalo od 25.dubna minulého roku po 20.červen. To bylo také normální, protože pouze, 
když máte běžné lidské myšlenky, se můžete kultivovat; pouze, když máte běžné lidské myšlenky, 
můžete váhat; a pouze, když máte běžné lidské myšlenky, můžete určit správnou cestu, kterou byste 
se měli vydat uprostřed váhání. To je kultivace. Proto v té době mnozí z nás uvažovali: „Je tento Fa, 
který studuji, správný a spravedlivý? Co za osobu je Li Hongzhi? Je pravda to, co bylo řečeno touto 
zlou silou, která lže, aby poškodila pověst druhých?“ Každý žák přemýšlel  o těchto otázkách – 
všichni jste o nich přemýšleli více či méně. Tímto vám byla dána i příležitost na reflexi. Takže to 
nebylo nesprávné. Poté, co jste se uklidnili, vydali jste se cestou, kterou jste se měli dát. Není nutné, 
aby člověk vyjadřoval a říkal lidem slovy to, jak rozumí věcem – vaše činy už dokázali všechno. 
Tím, že jste schopni dostat se dnes do tohoto bodu v Dafa, vaše činy už dokázaly, kterou cestu 
chcete,  tu  kterou  by  se  kultivující  měl  vydat.  Všichni  učedníci,  kteří  byli  schopni  projít,  jsou 
výjimeční – všichni jsou pozoruhodní. (Potlesk) 

Během  tohoto  procesu  se  žáci  střetli  s  početnými  specifickými  problémy  a  mnohými 
těžkostmi. Zpočátku nevěděli, jak se s nimi vypořádat. Později postupně přicházeli k pochopení a 
přes  pokusy  a  omyly  zjišťovali,  co  je  třeba  dělat.  Já  jsem neříkal  nic,  zejména  během tohoto 
časového období, protože zkouška by se nepočítala, kdybych bych promluvil. Pokud by se zkouška 
nepočítala, následovaly by dva problémy. Staré síly by udělaly všechno, co je v jejich silách, aby 
způsobily škodu. Považovaly by to za pokřivený Fa a toto by způsobilo velké množství těžkostí pro 
toto moje dílo  nápravy Fa a způsobilo by to obrovský chaos pro celý vesmír. To nemohlo být 
dovoleno. Další problém by byl, že když to mimořádně obrovské zlo zdrcujícím způsobem zatlačilo 
v té době …. Na obrázku zveřejněném na webstránce Minghui jsme viděli podobu Satana. To byl 
pouze projev karmy na Zemi. Protože každá částice karmy má vlastní osobitou karmickou podobu, 
mají společně také celkovou podobu, která je podobou karmy. Avšak v té době to zlo mnohokrát 
převýšilo tuto karmu. Bylo mimořádně děsivé pro bytosti  na mnohých úrovních – Země nebyla 
jedinou věcí pokrytou zlem. Myslely si, že bez podstoupení takovéto obrovské zkoušky by nemohl 
být ustanoven takto nesmírný Fa. Avšak byly si vědomy i toho, že s takovým obrovským trápením 
zatlačeným  dolů  to  lidé  nebudou  schopni  vydržet  a  budou  zničeni.  Věděly  i  to,  že  bude  pro 
učedníky Dafa těžké projít trápením jako je toto. Ale i tak si myslely, že bude v pořádku zničit je. 
Dokonce mě považovaly za kultivujícího. Věřily tomu, že osvícení se k Fa takto nesmírnému by 
vyžadovalo zkoušku takto obrovskou. Přemýšlejte o tom, všichni: Je o tom lehké mluvit,  avšak, 
popravdě, bylo to velmi hrozné. Prostředí v té době bylo tak mimořádně kruté, že se to nedá popsat. 
Avšak naši žáci v Číně a v zahraničí to všichni v té době vnímali a viděli stupeň zla projevujícího se 
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v tomto světě těmi zly. Při povrchním pohledu šlo jen o projev mezi lidmi. V podstatě ty síly zla 
manipulovaly lidmi. Od začátku jsem se snažil, jak jsem nejlépe uměl, abych je odstranil. Avšak 
byly  nesmírně  obrovské!  Ať  je  odstraňujete  jakkoliv  rychle,  určité  množství  času  je  potřebné. 
Zabralo mi to devět měsíců, abych je odstranil. Toto se nikdy předtím nestalo …. tak obrovské. V té 
době, protože toto zlo bylo příliš obrovské, by bylo pro žáky nemožné, aby to unesli; a dále, pokud 
by to nebyli vydrželi, jejich zkouška by se nepočítala. Nemůžete to jednoduše odstranit, takže to 
musíte snést. Avšak věděl jsem, že kdyby to žáci měli snášet, bylo by pro ně těžké tím projít. Takže 
jsem mohl pouze nechat žáky snášet zlo hrané lidmi, zatímco já jsem snášel skutečné věci. (Potlesk) 
To neuvádím proto, abych vám říkal, jak pozoruhodný je Mistr; to jsem tím nemyslel. Říkám vám, 
co se dělo.  Situace se změnila  poté, co ty věci byly odstraněny. Situace se postupně měnila  od 
března  tohoto  roku.  Bez  manipulace  těch  zlých  činitelů,  zlí  lidé  stratili  to,  co  posilovalo
jejich  mysl.  Nyní  si  myslí,  že  Dafa  prošel  zkouškou.  Tyto  záležitosti  jsou  také  v  procesu 
dokončování; pouze je tu stále ještě skupina lidí, kteří nevykročili vpřed. 

Samozřejmě, že moje mlčení mělo další příčiny. Jednou bylo to, že i já jsem chtěl vidět, jak se 
moji  učedníci  –  ti  výjimeční  Bohové,  kteří  dosáhnou Dovršení  v  budoucnosti  –  budou chovat 
uprostřed tohoto katastrofického trápení. Byly tam zajisté i další důvody. Avšak každý krok, který 
jste učinili uprostřed trápení, jste vykonali sami. Já jsem neřekl ani slovo. Celkově jste byli schopni 
vydat se skutečně spravedlivou cestou. I když myšlenky ne každého byly stoprocentně správné, 
projev všeho toho, co jste nakonec vykonali, je výjimečný, protože Mistr nebyl tehdy při tom. Ty 
bytosti, které nám způsobily toto trápení – ty staré bytosti – jsou v obdivu, beze slov, když přijde na 
toto. Zda je to tím, co mělo být vykonáno nebo co mělo být vydrženo, prošli jste tím vznešeně 
spravedlivě a pozoruhodně. 

Samozřejmě,  i  když  se  situace  stále  zlepšuje,  zlo  ještě  musí  být  s  konečnou  platností 
odstraněno a stále se ještě odehrává. Nemůžete snížit svoji obranu. Stále musíte pokračovat, abyste 
prohloubili své úsilí a dobře se činili v tom, co máte dělat, a skutečně dobře uskutečnili každý váš 
krok na cestě k Dovršení. Nepovažujte to pouze za jednoduchou malou zkoušku. Ve skutečnosti je 
to neporovnatelně výjimečné, protože potvrzujete Fa a protože to děláte během nejtěžší doby. Určité 
věci se zdají být stejné jako ty, co vykonávají světští lidé. Avšak oni dělají ty věci kvůli osobnímu 
zájmu a kvůli běžným lidským cílům, zatímco vy je děláte pro Dafa – základ je odlišný. Vy jste 
kultivující a v budoucnosti uvidíte výjimečnost těchto věcí. Je v nich posvátnost, o které víte nyní, a 
je v nich posvátnost, o které nevíte. Ze způsobu, jakým se projevují mezi běžnými lidmi nemůžete 
cítit, jak  výjimečné jsou, protože vás nemohu nechat cítit se povýšenecky nebo samolibě. Jako váš 
Mistr  vás mohu pouze pobízet  k většímu úsilí,  abyste udělali  dobře každý krok. Během tohoto 
jednoho  roku,  při  vašem  objasňování  pravdy,  v  průběhu  vaší  kultivace  a  v  průběhu  vašeho 
ochraňování  Fa,  se  vyskytly  všechny  druhy  trápení  a  střetli  jste  se  se  všemi  druhy  těžkostí. 
Spoléhajíc se na své vlastní myšlení a rozhodnutí, jste to dokázali. Co udělal Mistr, nevyšlo vniveč. 
Všechno, co Mistr pro vás udělal, stálo za to! (Dlouhý potlesk) Jste skutečně pozoruhodní! (Potlesk) 

Co se týká specifických otázek, myslím, že když se objeví příležitost, vyhradím si nějaký čas, 
abych vám o nich řekl. Nezúčastním se každé konference Fa. Pokaždé, když vystoupím, to má svůj 
důvod a není to kvůli  tomu, abych vám náhodně něco řekl – zejména za současných okolností. 
Takže v budoucnosti si najdu nějaký čas, abych k vám podrobně promluvil. Dnes nebudu mluvit 
příliš mnoho. Doufám, že každý bude dělat ještě lepší práci v této věci nápravy Fa a při odhalování 
zla. Toto je také součástí vaší kultivace.

To je všechno, co řeknu. Děkuji vám. (Potlesk) 
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Vyučování Fa na konferenci Fa v Kanadě 2001
(19. květen 2001, Ottawa)

Zdravím všechny! (Potlesk)

Nejprve bych chtěl popřát této naší konferenci plný úspěch. (Potlesk) Jako učedníci Dafa víte, 
že toto je odlišné od jakékoliv kultivace jakéhokoliv období v historii – nemá to obdoby. Proč? Je to 
proto, že jste učedníky Dafa, zatímco jakýkoliv druh kultivace v historii byl výlučně na jedincovo 
vlastní zlepšení a Dovršení. Avšak vy jste odlišní. Víte, že v budoucnosti bude mnohem více lidí,  
kteří získají Fa. Znamená to, že po představení Dafa veřejnosti následují dvě etapy. První etapou je 
ustanovení učedníků Dafa uprostřed nápravy Fa. Kultivace pro lidi potom nemá nic společného s 
nápravou Fa a je výlučně záležitostí zlepšování sebe samého kvůli Dovršení. Takže jako učedníci 
Dafa jste byli pověřeni velkou historickou misí. Toto je tedy odlišné od strohé sebekultivace. Musíte 
ochraňovat  Fa,  musíte  potvrzovat  Fa,  a  když  je  Fa  pronásledovaný,  odhalujete  zlo  a  lépe 
ztělesňujete Dafa – toto je to, co byste měli dělat. A ve skutečnosti jste to dělali velmi dobře – Mistr 
to vidí velmi jasně.

Protože my kultivujeme spravedlivý Fa, ať děláme cokoliv, měli bychom k tomu přistupovat s 
Dobrotou (Shan). Takže s našimi dobrými myšlenkami všechno, co jsme udělali, abychom potvrdili 
Fa a odhalili zlo, ukázalo velkolepost a soucit našich učedníků. Mezitím musíme odstraňovat zlé 
věci,  protože škodí vesmíru a škodí všem bytostem. Taktéž  to znamená, že bez těch zlých věcí by 
náprava Fa nebyla potřeba. Toto se nepřihodilo v žádném období historie – nemá to obdoby, není 
žádný  příklad  na  následování.  Vaše  schopnost  dělat  dobře  toto  všechno  skutečně  odráží  vaši 
velkolepost jako učedníků Dafa. A toto je vaše výsada, protože žádná bytost v dějinách neměla 
příležitost jako je tato – toto je poprvé. V posledních dvou letech jste se vy všichni činili skutečně  
dobře a já jsem to připomněl při různých příležitostech. A co více, v průběhu nápravy Fa se žáci 
celkově nečinili pouze dobře v průměrném smyslu, ale výjimečně dobře! Zda jsou to žáci v Číně, 
nebo žáci mimo Čínu, vy všichni jste se činili skutečně dobře, plně jste vykonávali úlohu učedníka 
Dafa, použili jste schopnosti, které máte a prostředky, kterými disponujete, a udělali jste to, čeho 
světští lidé nejsou schopni; toto platí zejména u těch,  kteří  ztratili svá lidské těla pro Dafa – vy 
všichni jste ukázali svoji velkolepost, zatímco jste potvrzovali Fa.

Při nápravě Fa jste se všichni činili skutečně dobře. Pokud zlo není úplně odstraněno, stále se 
potřebujeme činit ještě lépe. Musíme odhalovat a odstraňovat zlo. Během této zlovolné sabotáže 
byli čínští lidé největšími oběťmi. Všechny metody použité zlou politickou bandou lotrů v čínské 
vládě jsou nejohavnější, nejďábelštější  a neznámé dějinám – dosáhly extrému, skutečně překonaly 
sebe samé. Nikdy předtím nebyla vláda použita, aby dělala takové podlé věci. Všechny věci, které 
naši učedníci Dafa vykonali s dobrými myšlenkami, pohnuly světskými lidmi a pohnuly bytostmi 
na každé úrovni, zatímco zlo, které pozdvihlo svoji hlavu v Číně, rozzuřilo bytosti na každé úrovni. 
Rozdíl mezi tímto zlem a naší dobrotou (Shan) je dramatický. Víte, když toto zlo vidí, že má být 
odstraněno, bude zuřit úplně nespoutaně. Je nedobré, je jedovaté a je zlé. A právě tak, jako jed, jestli 
chcete,  aby  neotrávilo  lidi,  nemůže  to  dělat  –  je  to  jednoduše  tak.  Takže  v  průběhu  jeho 
odstraňování nebuďte vůbec shovívaví – jednoduše ho odstraňte! Nyní nemluvím o lidech, ale o 
těch zlých bytostech, které manipulují lidmi. Ve skutečnosti všichni moji učedníci mají schopnosti – 
a toto zahrnuje žáky v Číně i  v jiných zemích, jakož i některé nové žáky. Oni všichni mají  ve 
skutečnosti  schopnosti.  Protože v nápravě Fa je každá etapa zkouškou, testem, zanechaným pro 
různé situace v různých budoucích obdobích historie,1 toto je velkolepý Fa zanechaný pro historii 
vesmíru. Co se týká vaší vlastní kultivace, už jste prošli průběhem kultivace. Jste bytosti, které jsou 
ustanovované pro Dafa.  Poslední  úsek vaší  cesty je  vaše vystoupení  na vaši  vlastní  původní  a 
nejvyšší pozici.  Se svou výjimečnou šířkou mysli mohou učedníci Dafa vydržet všechno, avšak 
různé věci se budou dít v různých historiích budoucnosti. Tento Velký Zákon vesmíru   zanechá pro 
bytosti na různých úrovních v různých historických obdobích  informace na to, když se vyskytnou 
problémy v různých obdobích na různých úrovních, a zanechá pro bytosti způsoby řešení všech 

1 Poznámka překladatele: V Číně je slovo „historie“ používáno v širším rozsahu a může se odkazovat  
na minulost, současnost, nebo budoucnost.
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druhů situací, které se vyskytnou v různých obdobích historie. To jest, všechny druhy problémů, 
které se projevují dnes, jsou vzkazy zanechané pro historii.  Projevy jsou složité a vypadají jako 
náhodné, avšak ve skutečnosti jsou velmi dobře uspořádané. Pro historii bude právě zanecháno, jak 
by se problémy, které se vyskytnou v rozličných historických obdobích, měly řešit. Takže pokud zlo 
dosáhlo bodu, kdy už není více spasitelné, to, jak to řešit, není otázkou jedincovy vlastní kultivace – 
je to chránění Zákona vesmíru. Když je to nutné, může jedinec použít různé schopnosti různých 
úrovní, aby ho odstranil.

Jak víte, můj Fa není vyučovaný pouze Vám – na různých úrovních je také poslouchán. Takže 
jinými slovy, tato úloha nápravy Fa existuje na různých úrovních. Za speciálních okolností může 
jedinec odstranit zlo – toto může být vykonáno. Toto neexistovalo předtím v kultivacích v historii. 
Rozličné správné stavy, které projevujete v této době za různých  situací a to, jak řešíte věci, bude 
všechno  zanecháno  pro  historii.  Proto  je  tato  věc  vážná  i  rozhodující.  Samozřejmě,  když 
odstraňujeme zlo, měli byste si podržet v mysli to, že  máte-li v úmyslu předvádět se, či běžný 
lidský  strach,  nebo máte-li  nečisté  myšlenky, nebudete  schopni  dosáhnout  cíle.  Proč  máte  tyto 
schopnosti?  Protože  takové  schopnosti  má  jen  velkolepý  kultivující.  Takže  když  vyšlete  tu 
myšlenku, nemohla by být vyslána nikým jiným, než velkým kultivujícím. Proto, když někteří žáci 
používají tuto schopnost, někdy to účinkuje a někdy ne. A v tom je ten problém. Já jsem to sice řekl 
tak,  ale kdyby  mělo být něco skutečně  odstraněno, jednoduše to má být odstraněno. Nejste to 
pouze vy, kdo odstraňuje; když to nemůže odstranit kultivující,  tak se zúčastní Bohové – včetně 
vyšších Bohů – na jeho odstranění.

Další věc je, že od nynějška při skupinových cvičeních nebo když je jiná velká konference 
jako tato naše, se mohou naši žáci uklidnit na pět minut, sednout si s rukama v Jieyin a myslet na 
odstraňování špatných myšlenek ze své mysli, karmy a špatných pojmů nebo vnějšího zasahování. 
Zatímco jste takto, myslete na to, že zemřou a budou odstraněny. Pět minut stačí. (Potlesk) Když 
děláme skupinové cvičení, přemýšlejte o odstranění zla ve Třech Říších, zatímco držíte jednu ruku 
kolmo před svojí hrudí a myslíte s Pravými myšlenkami pět minut – toto by mělo stačit. (Potlesk) 
Bude to fungovat, protože nakonec jste velkými kultivujícími a jste odlišní od světských lidí. Avšak 
jestli to použijete na něco, co by kultivující neměl dělat, nebude to pracovat; hned jak myšlenka 
vyvstane, bude následovat odplata nebo vaše úroveň spadne. Musíte na to pamatovat!

V následujícím budu mluvit o jiné otázce. O jaké otázce se chystám mluvit? Víte, univerzální 
teorie  gravitace,  na kterou věří  věda v dnešních  dnech,  je  úplně nesprávná.  Co vyvolává tento 
gravitační úkaz, který lidé popsali? Nastává proto, že všechny životy a všechny látky, které jsou na 
Zemi a ve Třech Říších, včetně vzduchu a vody – všechny věci, které existují ve Třech Říších – jsou 
složené z částic všech odlišných úrovní ve Třech Říších a odlišné částice odlišných úrovní jsou 
pospojovány. Toto propojení, když je tam tahová síla, se může rozšířit nebo  pohybovat ve Třech 
Říších. Jinými slovy, když ho taháte, může se prodloužit jako guma a když ho uvolníte, vrátí se 
zpět. To jest, existuje základní, ustálená podoba existence mezi částicemi. Toto je důvodem toho, že 
když pohnete nějakým předmětem v tomto prostředí Země, vrátí se na zem. Samozřejmě nemluvím 
o přesunutí kusu kamene na nějaké jiné místo, v tomto případě se nevrátí tam, kde původně byl – 
toto není ta idea. Povrch Země je hranicí jedné úrovně. V této úrovni se [věci] mohou pohybovat 
vodorovně, protože jsou všechny na stejné úrovni. Avšak když se něco pohne k úrovni nad svojí  
úrovní, bude to tahané zpět, protože předměty na Zemi jsou ve sféře, kde částice na této úrovni 
existují.

Přemýšlejte o tom, všichni: Celá kosmická soustava je mimořádně obrovská. Lidé a Země 
jsou malincí,když jsou pozorováni z vysokého místa ve Třech Říších.  Vypadá to tak, že člověk 
cestoval  z  New Yorku  do  Kanady, ale  ve  skutečnosti  to  v  jejich  očích  vypadá  tak,  že  jste  se 
nepohnuli, protože rozsah vašeho pohybu je skutečně malý. Takže když se rakety a vesmírné lodě 
vznesou  na  oblohu,  pokoušejí  se  vytrhnout  z  tohoto  prostředí  –  které  je  složené  z  těch  částic 
odlišných úrovní – které vytvářejí Zemi. Takže lidé používají raketu, aby zvýšili hnací sílu  a tak s 
ní pohnuli s velkou energií. Jak víte, ve Třech Říších existuje atmosférická vrstva. Vypadá sice jako 
atmosféra, ale ve skutečnosti je to prostředí složené z nesčetných mikroskopických bytostí, jejichž 
úlohou  je  poskytovat  stabilitu,  aby  zde  lidé  mohli  existovat.  Jakmile  se  z  této  atmosféry  něco 

13



vytrhne,  propojení  mezi  mnohými  molekulami  jsou  přerušena  tahem  mocné  síly.  Toto  potom 
způsobí situaci, že jenom částice na okraji jsou s tím ještě spojeny a tím už není tíhová síla  tak  
velká. Jinými slovy, i když to už více není  v prostředí Země, stále je to ještě spojeno se sférami 
jiných částic ve Třech Říších. Pouze tímto způsobem to tam může být stabilní – to je důvodem, proč 
se  tam  družice  může  udržet.  Samozřejmě,  že  stejné  propojení  existuje  v  předmětech  stejné 
hmotnosti,  ale různého objemu. Předmět,  který má malý objem, ale vysokou hustotu, má stejné 
množství  propojení  jako  předmět,  který  má  velký  objem,  takže  se  zdá,  jakoby  vážily  stejně. 
Obsahuje  to  mnoho dalších  aspektů,  kdybych  šel  do  podrobností.  Co jsem se  vám právě  nyní 
pokoušel říci, je to, že gravitace neexistuje. Skutečný  důvod spočívá v tom,  že částice v tomto 
prostředí jsou mezi sebou propojeny, aby mohly v tomto prostředí existovat..

Pokud jde o kultivující,  proč může člověk opustit  své tělo a proč se může vznášet? Je to 
přesně proto, že hmota vašeho těla,  která je ve vztahu se Zemí a je složená z částic povrchové 
hmoty, podstoupila  změny. Oddělila  své  spojení  s  částicemi  v  tomto  prostředí,  takže  už  nejste 
podrobeni jeho soudržné síle a nejste více podrobeni jeho omezující a přitažlivé síle. Tak to je, když 
se můžete  vznášet.  Takže,  když jste  se  vykultivovali  k určité  úrovni,  je  složení  vaší  bytosti  na 
mikroskopické úrovni  připojeno k této úrovni. Když se kultivujete k vyšším úrovním, jste připojeni 
k  vyšším  úrovním a  přeseknete  připojení  ke  všem úrovním,  které  jsou  níže.  To je  ten  vztah. 
Propojení a otevření Velkého Nebeského Oběhu je projevem na této úrovni. Avšak žáci už dávno 
prošli touto úrovní, pouze jsou uzamčeni. Od nynějška budou naši žáci jeden po druhém prožívat v 
kultivaci různé stavy. Proto jsem vám o tom všem řekl. Dnes řeknu pouze tolik. Doufám, že tato 
konference Fa půjde ještě lépe. (Potlesk)

Vím, že jste  všichni  pracovali  velmi  tvrdě.  Musíte  pracovat  a  musíte  studovat,  máte  svůj 
rodinný život a společenské aktivity a současně se musíte postarat o svoji rodinu, odvést dobrou 
práci v zaměstnání a musíte dobře studovat Fa a dobře dělat cvičení a co více, musíte objasňovat 
pravdu. Je to těžké! Je to pořádně těžké, časově i finančně. Je to těžké, ale tím se vaše mocná ctnost 
ukáže;  je  to  těžké,  a  tak  je  to  dobrou  příležitostí,  abyste  si  ustanovili  svoji  mocnou  ctnost. 
Pozoruhodné! Protože jste kultivujícími,  i když je to těžké,  měli byste se činit ještě lépe. To je 
všechno, co řeknu. (Potlesk)

Vyučování Fa na mezinárodní Fa konferenci ve Washingtonu, D.C. 
(21. červenec 2001)

Zdravím všechny! Pracovali jste tvrdě!

Možná jste nyní zažili, jak je kultivace těžká. Protože je těžká, může se vaše kultivace setkat 
s úspěchem. Mnozí lidé v historii hledali Tao – chtěli se kultivovat, dosáhnout Dovršení a dostat se 
za lidský koloběh smrti a znovuzrození. Avšak bylo to velmi těžké. Rozhodně není žádný způsob, 
jakým člověk může dosáhnout Dovršení, pokud neprojde namáhavou kultivací, aby odstranil každý 
druh připoutanosti, který si vyvinul mezi světskými lidmi. Proto to, co učedníci Dafa ukázali a čeho 
byli schopni dosáhnout v tomto současném trápení, je pozoruhodné a skutečně to dává najevo, kdo 
je kultivující. Je skutečně pozoruhodné, že v takovém ďábelském prostředí obrovská byla většina 
učedníků  schopna vykročit vpřed, potvrdit Fa a postoupit k Dovršení.

Žádná  kultivační  cesta  v historii  nebyla  tak  velkolepá  jako  je  tato  dnes,  protože  žádná 
kultivační  cesta  v historii  nemohla  skutečně  spasit  lidí  v tak  velkém  měřítku.  A v  historickém 
okamžiku,  ve kterém  se  nacházíme,  to  není  pouze  záležitostí  Mistra  zachraňujícího  lidi  –  jste 
v období, kdy  Fa napravuje celý vesmír. Všichni Bohové sledují, co se zjevuje ve světě v tomto 
okamžiku. Mnohá proroctví v lidském světě pravila,  že když lidská společnost dosáhne určitého 
bodu  v dějinách,  budou  muset  být  dokonce  obnoveni  nebo  nahrazeni  i  Bohové  na  nebesích 
a nebeský systém nově vytvořen. Zda jsou to rozličná proroctví v dějinách nebo rozličné příběhy, 

14



které byly předávány po světě – mluvily o historickém okamžiku, ve kterém se nacházejí lidé dnes. 
Takže jinými slovy, žádná z různých událostí v dnešní lidské společnosti není náhodná. S čím jsme 
se my kultivující  setkali,  je přesně ten okamžik v dějinách.   Při   nápravě Fa a v kultivaci jste šli 
svou vlastní cestou většinou spravedlivě. 

Během procesu, ve kterém se bytosti ve vesmíru od Fa odchýlily,  už více nevědí o existenci 
Fa nebo o skutečných požadavcích Fa na bytosti v rozličných úrovních. Takže to  způsobilo, že 
když vnímající bytosti stály před něčím tak významným jako je dnešní náprava Fa,  nebyly schopny 
se správně vyrovnat se vztahem k Fa, k učedníkům Dafa a ke mně. Ve skutečnosti jsou staré síly, 
které manipulují  vnímající  bytosti a ovlivňují  nápravu Fa, tím, co skutečně nápravě Fa překáží.. 
Bytosti ve vesmíru jsou nesčetné. S tolika bytostmi,  přemýšlejte o tom, kdyby během nápravy Fa 
měla každá bytost projevit svoji nedobrou stránku, velmi mnoho bytostí by se dopustilo obrovských 
hříchů proti Fa a musely by být vypleněny. Potom by vnímající bytosti nemohly být spaseny, je to 
tak? A nebyla by náprava Fa marná? Proto jsem řekl, že jsem to obrátil a použil jsem uspořádání 
starých sil. Protože zlé síly utíkají shora dolů, zasahují do nápravy Fa bez vynechání jediné úrovně. 
Právě to ukazuje velmi intezivně vystupování všech bytostí na rozličných úrovních až po jejich 
degeneraci. Jinými slovy, všechna zkaženost bytostí a všechny nedobré stavy, které bytosti během 
období nápravy Fa odhalují,  se projevují koncentrovaným způsobem v celém systému starých sil, 
které ovlivňují nápravu Fa. Bylo zařízeno, že mnohé bytosti – na různých úrovních – nebudou mít 
dovoleno zúčastnit se nápravy Fa, aby zabránily narušení svých plánů. Toto přesně jsem chtěl i já – 
nenechat ty vnímající bytosti přímo zhřešit proti Fa, aby stále ještě mohly být spaseny. Myslely si,  
že jejich plán je důmyslný, avšak ve skutečnosti to bylo pod mojí kontrolou. Ty, které se na tom 
systému podílejí,  jsou přesně ty ve vesmíru,  které  měly být vypleněny a jsou těmi nejhoršími, 
nejpříšernějšími bytostmi. Rovněž ukazují nejhorší porozumění i chování na rozličných úrovních. 
Během nápravy Fa dnešní  bytosti  plně  působily  na  všechno,  nač   působit  mohly. Takže  jejich 
nedobré činy jsou samy o sobě přesně tím, co skutečně potřebuje být odstraněno během nápravy Fa. 
Avšak i přes skutečnosti,  že bytosti starých sil ovlivnily nápravu Fa a dokonce vykonaly hrozné 
věci, byly jim znova a znova dávány příležitosti, a pouze když se staly úplně neschopnými spasení, 
bylo rozhodnuto úplně je odstranit. Tímto způsobem ty další bytosti na rozličných úrovních, které 
se nezúčastnily zasahování do nápravy Fa, mohou být spaseny – ať se staly jakkoliv nedobrými v 
průběhu dějin – protože se nezúčastnily nápravy Fa a neudělaly škodu. A těchto bytostí je velká 
většina.

Od začátku jsem věděl, že staré síly budou do tohoto zasahovat. Věci vypadají, jakoby neměly 
systém, ale ve skutečnosti jsou velmi dobře uspořádané. Všechna trápení a zkoušky, kterými prošli 
naši žáci v tomto světě, jsou přesně uspořádání těch starých sil. Trápení, která žáci vydrželi, nejsou 
způsobena pouze jejich vlastní karmou a ještě méně jsou to překážky, které byly přinesené Dafa 
lidskými  bytostmi  –  lidé  nemají  schopnost  to  udělat.  Světská  osoba  je  velmi  slabá  před 
praktikujícím. Dnešní lidé snášeli opravdu trápení sestavené pro ně tímto systémem starých sil na 
různých  úrovních  a byli  kontrolováni  starými  silami  na  různých  úrovních.  Proto  se  stali  tak 
násilnými, proto se odvažují dělat věci praktikujícím a proto se odvažují být neuctiví k Dafa. Potom 
je zde otázka, která se v tomto prezentuje. S výjimkou těch zlých je mnoho lidí v tomto světě, kteří 
jsou  nevinní  a kteří  byli  oklamáni  náporem  pomlouvačné  propagandy.  Když  je  mysl  člověka 
hodnocena principy Fa vesmíru a pokud  obsahuje negativní myšlenky k Dafa, bude vypleněný, až 
bude zkouška Dafa a učedníků Dafa  skončená. Přemýšlejte o tom – není tato osoba v nebezpečí? Je 
to  proto,  že  to,  čemu  přímo  odporuje,  je  tento  Fa.  Aby  využily  toto  období  dějin  a vytvořily 
mimořádně  zlou  situaci  v prostředí  tohoto  světa,  použily  staré  síly  všechny  druhy  metod 
a zapečetily  všechny  vývody  médií  uvnitř  i  mimo  Čínu,  které  by  mohly  odhalit  pravdu.  Při 
pronásledováni učedníků Dafa strana využila všechny své zkušenosti z předchozích kampaní a bojů 
spolu s prostředky zla všech dob a všech zemí.  Mezitím také použila špatné stránky inteligence, 
chytráctví a zradu, které se vytvořily v čínském intelektu za posledních pár tisíc let.  Prostředky, 
které si osvojila, jsou mimořádně zlé. Proto byli na počátku útlaku mnozí lidé ve světě oklamáni 
lžemi.  Jako praktikující  nápravy Fa se nemůžeme pouze dívat, jak jsou ty nevinné bytosti takto 
sváděny k hříchu a ničeny. Protože jen co tato záležitost skončí, začne nová etapa lidské historie 
a mnohé nedobré bytosti budou vypleněny. Ať je tento vesmír jakkoliv rozlehlý, byl vytvořen  tímto 
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Fa vesmíru a bytosti na každé úrovni odpovídají  principům Fa na své příslušné úrovni vesmíru. 
Dokonce i nejzákladnější původy hmoty byly všechny stvořeny tímto Fa. Když  je bytost proti Fa, 
který vytváří všechny bytosti ve vesmíru, kam půjde? Nebude vypleněna? Během tohoto období 
učedníci Dafa skutečně zachránili mnoho lidí ve světě objasňováním pravdy, zatímco potvrzovali 
Fa.  V této  těžké  situaci,  ve  které  jsou  pronásledováni,  učedníci  stále  ještě  dokázali  objasňovat 
pravdu  a zachraňovat  vnímající  bytosti.  Není  to  velký  soucit?  Jako  učedníci  Dafa  byste  měli 
projevovat  soucit  ke  všech  vnímajícím  bytostem,  ať  jste  v jakékoliv  situaci.  Z  pohledu jiné 
perspektivy  je  skutečnost,  že  učedníci  Dafa  stále  zachraňují  vnímající  bytosti,  i když  jsou 
v takovémto skličujícím prostředí,  ještě jasnějším důkazem velikosti učedníků Dafa.

Objasňování  pravdy není  jednoduchá záležitost  –  není  to  pouze záležitost  odhalování  zla. 
Když objasňujeme pravdu, zachraňujeme vnímající bytosti a ve stejné chvíli to zahrnuje záležitost 
vašeho vlastního  zlepšení  a  odstraňování  připoutaností  během vaší  kultivace  a je  zde  ještě  ten 
faktor, že učedníci Dafa přejímají zodpovědnost za Fa ve své kultivaci, je zde i otázka toho, jak 
naplníte  a obohatíte  váš  ráj  ve  vašem konečném  Dovršení.  Jestli  v budoucnosti  budete  Velkou 
Osvícenou Bytostí, která dosáhla Dovršení, nemůže to být tak, že nebudou žádné bytosti ve vaší 
dimenzi a v oblasti vašeho vlastního ráje. Proto během vaší kultivace potřebujete prokazovat váš 
soucit  při  zachraňovaní  vnímajících  bytostí  a vytvořit  váš  vlastní  ráj  bohatým a plným.  Během 
nápravy Fa, zatímco odstraňuji působení starých sil na nápravu Fa, aranžuji vaše věci.  Události 
vypadají jako zlé a chaotické, ale ve skutečnosti jsou všechny velmi dobře uspořádány. Staré síly 
dobře sestavily plány, avšak i já jsem udělal věci pořádně. Ať k tomu přistupujete z jakéhokoliv 
úhlu, existuje způsob, jak definitivně vyřešit tyto problémy. Během tohoto období bychom se měli 
zaměřit na to, jak můžeme využít tuto příležitost, abychom skutečně ukázali výjimečnost a velkou 
mocnou ctnost kultivujícího.  Je to i cenná příležitost.  Když nám staré zlé síly neústupně dávají 
šanci, abychom je odstranili, dobře to využijte. Dějiny to nikdy předtím neviděly, je těžké to získat.

Je skutečně lehké pro praktikujícího, který je v prostředí, ve kterém  není žádné  zlé pole, 
říci,  že  se  dokáže  vzdát  života  a smrti  –  jako  když  hovoříte  o vzdání  se  života  a smrti  ve 
spravedlivém poli, jaké tu máme dnes – protože tu není vůbec žádný nátlak. Avšak je to jiná věc, 
když ve zlém prostředí,  v prostředí  plném zlých elementů,  potvrzujete  Fa a odvážíte  se vykročit 
vpřed, abyste odhalili zlo. Potom, i když je toto prostředí velmi zlé, přemýšlejte o tom, všichni – 
není cenné a těžko sehnatelné? Je skutečně cenné a těžko sehnatelné.  Po tomto období nebudou 
žádné příležitosti  jako je tato. Takovou příležitost máte pouze proto, že jste učedníky Dafa. Nic 
podobného se nestalo v běžné kultivaci nebo v individuální kultivaci v minulosti. Samozřejmě, když 
se vrátíme do dějin, Ježíš a Šákjamuni se také střetli s obrovskými trápeními. Trápení na ně tehdy 
namířená byla také dosti krutá, historicky řečeno. Avšak nikdo předtím nepoužil moderní masové 
komunikační prostředky, jaké máme dnes, na rozmnožování tohoto druhu zla takovým zdrcujícím 
způsobem v oblasti tak velké, jako celý svět. Rozsah zla byl tak obrovský, že když to 20. července 
1999 začalo, bylo to jakoby se dokonce nebesa propadala. Mimo Čínu nevědělo mnoho lidí kromě 
učedníků  Dafa,  o čem  je  Falun  Gong,  a všechny  vlády  a média  po  celém  světě  poslouchaly 
nepodloženou propagandu z čínských médií. Lidé poslouchali lživou čínskou propagandu a věřili jí, 
a tak  z nás neměli  dobrý dojem. Takže proč cítíte, že dnešní prostředí se uvolnilo? Je to proto, že 
při vašem objasňovaní pravdy jste objasnili lidem ve světě, médiím a vládám ve světě pravdu o 
našem pronásledování;  a je  to  také  proto,  že  vaše  laskavost  a soucit  v běžné  lidské  společnosti 
a vaše spravedlivé konání jako učedníků Dafa si získaly uznání lidí ve světě i uznání Bohů.. To 
umožnilo,  že  dnes  máme  toto  prostředí.  Pozoruhodné  –  skutečně  pozoruhodné.  Odolali  jste 
pomlouvačné propagandě z propagandistické mašinérie  celého národa a obrovské vlády – vlády, 
která je manipulovaná těmi nejdarebáčtějšími a nejhoršími. Každý učedník Dafa, který byl schopen 
držet krok s pokrokem Dafa, vykonal to, co měl vykonat. Naproti tomu, jak by mohli být ti lidé, 
kteří nevyšli ze svých domů, ale kteří si stále ještě o sobě myslí,  že se kultivují,  považováni za 
kultivující?  Samozřejmě,  že  se   lidské  myšlenky  projevují  rozličnými  způsoby v běžné  lidské 
společnosti.  Když  někdo,  kdo  se  naučil  Dafa,  jde   nesprávným  směrem,  je  to  proto,  že  má 
připoutanosti,  kterých  se  nebyl  schopnen  vzdát.  A tyto  připoutanosti  budou  určitě  ovládány 
a využívány  zlými  bytostmi.  Zlé  bytosti  speciálně  vyhledávají  vaše  myšlenky,  které  obsahují 
připoutanosti, aby je zesílily a dosáhly svého cíle převzetí kontroly. Potom, co jsou využiti démony, 

16



tito  lidé se „osvítí“  na cestě  zla,  avšak stále  si  myslí,  že  mají  pravdu a hledají  ve Fa výmluvy 
vytrháváním věcí ze souvislostí, aby se hájili.

Když se podíváme na celkovou situaci nápravy Fa právě nyní, je změna, kterou prošel větší 
vesmírný  celek,  obrovská.  Rozsáhlý  nový  kosmický  celek  je  neporovnatelně  obrovský 
a nádhernější,  než  kdykoliv  předtím.  Uskutečňuje  se  nejposlednější  etapa  nápravy  Fa.  Protože 
soustavy kosmických celků jsou neuvěřitelně kolosální – jsou nepředstavitelně obrovské – dokonce 
takto obrovská soustava je vytvořena z desítek miliónů gigantických soustav jako jsou tyto. Takže 
nemám už více možnost říci vám o tomto uspořádání použitím běžného lidského jazyka – dosáhlo 
to bodu nepopsatelnosti.Toto je pravda, avšak nepodceňujte se. Možná budoucí Dovršení, které vás 
očekává, bude skutečně skvělou říší. (Potlesk)

Objasňování pravdy je něco, co každý z vás učedníků Dafa musí dělat. Říkám vám to znovu. 
Každý, kdo se pokusí tvořit pro sebe výmluvy a kdo nikdy nevykročil vpřed, nemá pravdu. Co se 
týká toho, jak dlouho bude ještě toto trápení trvat, nemyslím si, že byste měli mnoho přemýšlet 
o této věci. A nemyslete ani na to, zda můžete dosáhnout Dovršení, protože jakákoliv touha, kterou 
máte, se může stát připoutaností a může být využita zlem. Jakmile se objeví taková myšlenka, zlo 
vám může vyčarovat falešný obraz a to potom způsobí rušivé zasahování. Važte si současné doby 
a co nejlépe ji využijte – tato doba je určena pro učedníky. Zatímco se kultivujete, děláte nápravu Fa 
a postupujete  k Dovršení,  máte  také  zachraňovat  vnímající  bytosti;  vytváříte  všechno  pro 
budoucnost.  Všechno,  co učedníci  Dafa dnes  dělají,  je  mimořádně  důležité  a spravedlivá  cesta, 
kterou  se  vydali,  se  může  stát  informací  pro  bytosti  v budoucnosti.  Mezitím  položili  základnu 
v lidské společnosti pro budoucí způsob existence lidstva. Jak víte, to, co je představené na naší 
webové  stránce  PureInsight,  jsou  nové  koncepty  budoucího  lidstva  a reprezentuje  to  budoucí 
myšlení a správné názory nového lidstva, spolu se stavem soucitu, laskavosti, čistoty, spravedlivosti 
a velké snášenlivosti, prokazované učedníky Dafa během období nápravy Fa a pomáhá to tvarovat 
budoucí  společnost.  Kromě  toho,  že  učedníci  Dafa  v současném  období  procházejí  procesem 
kultivace, budou tu i budoucí lidé, kteří získají Fa v nastávající době – tato akce se uskutečňuje 
ve dvou  etapách.  Původní  uspořádání  starých  sil  bylo  takové,  že  bude  celkově  dvacet  roků 
rozděleno na období nápravy Fa a na období, ve kterém Fa napraví lidský svět.  Během prvních 
deseti let by Mistr dělal nápravu Fa a učedníci by se kultivovali během období nápravy Fa; během 
dalších deseti let by budoucí lidé získali Fa. Potom by to vstoupilo do nové éry a v té době by začala 
nová budoucnost. Avšak já jsem to prozradil, protože věci se změnily, i když ne příliš. Nebuďte 
z toho příliš šťastní. Obzvlášť ti z vás, kteří se nečinili dobře, by měli vědět, že čas tlačí. Nemyslete 
na nic jiného. Ve všem co děláme, máme být zodpovědni budoucnosti. Současně byli během našeho 
objasňování  pravdy  budoucí  lidé  skutečně  spaseni,  obzvlášť  lidé  mimo  Čínu.  Porozuměním 
a podporou, kterou prokázali  k Dafa, položili  vynikající  základnu pro své získání  Fa a vstup do 
budoucí lidské společnosti.

Lidé nepřišli na tento lidský svět pro nic za nic,  protože v tomto prostředí na Zemi nikdy 
nebylo lidstvo takové jako je to dnešní. Jak víte, často mluvím o mimozemských bytostech. Proč 
mluvím o mimozemských bytostech? Protože ony byly ve skutečnosti lidmi v tomto prostředí na 
Zemi. Během rozličných období dějin a dokonce v ještě vzdálenější historii tu byly oprávněnými 
obyvateli. Nezáleží na tom, kolikrát byla Země nahrazena, v každém období byly bytosti na Zemi 
odlišné  tvarem  a vzhledem  –  rozdíly  mezi  nimi  byly  obrovské.  Avšak  všichni  z nich  byli 
oprávněnými obyvateli tohoto místa. Takže proč se vzhled lidstva v tomto období takto vyvinul? Je 
to proto, že jak víte, tady bude vyučován Fa vesmíru, takže ve vzdáleném historickém čase byly 
položeny všechny základy pro budoucí šíření Dafa. Bytosti, které vypadají jako zvířata, by neměly 
dovoleno přijít poslouchat Fa – to by byla urážka Dafa. Takže Bohové stvořili dnešní lidi ke svému 
vlastnímu obrazu. Lidé v západních náboženstvích vědí, že Jehovah stvořil lidi ke svému obrazu; 
lidé na Východě vědí, že Nü Wa stvořila lidi ke svému obrazu. A byli další Bohové, kteří stvořili 
další lidi. Kdyby byly v minulosti v zemském prostředí stvořeny bytosti, aby vypadaly jako Bohové, 
byla by to urážka Bohů, největší projev neúcty k Bohům. Takže stvoření lidí zde k obrazu Bohů 
bylo  zakázáno.  I  když  dnešní  lidé  byli  stvořeni  k  obrazu  Božímu,  Bohové  odmítají  uvažovat 
o lidech jako o svém příbuzenstvu, protože způsob, jakým lidé žijí,  je úplně odlišný od způsobu 
života Bohů. Pouze lidský vnější vzhled se podobá vzhledu Bohů. A nejen to. Proč byla čínská 
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kultura a civilizace během dějin tak odlišná od těch na jiných místech? Země ve všech ostatních 
oblastech mají koncept státu a ve všech ostatních oblastech  byli jejich národní vůdcové nazýváni 
králi. Pouze v čínských dějinách nebyla takováto věc jako stát – namísto toho se objevila ve formě 
dynastie. Historicky řečeno byli čínští císaři  velmi odlišní od králů v jiných státech. Pravdou je, že 
zatímco  byly  kladeny  základy  těchto  kultur,  byly  neustále  zřizovány  předurčené  vztahy 
s vesmírnými bytostmi. V každém období dějin přicházely bytosti z rozličných nebeských světů  do 
čínské země navazovat vztahy  a každá z nich zastupovala svůj vlastní vesmírný systém. Žáci Dafa 
nejsou výjimkou, ti také pocházejí z odlišných vesmírných systémů. Jejich převtělení na odlišných 
úrovních byla jejich cestou života na těch odlišných úrovních. Koneckonců pocházejí ze vzdálených 
kosmických těl. Víte, že „každá dynastie má své panovníky a dvořany“ – to říkají lidé. A nejen to, 
že    „každá dynastie má své panovníky a dvořany,“ každá dynastie má i své vlastní nebeské lidi a 
svůj lid, každá dynastie má svou kulturu a svůj oděv. V minulosti, když se dynastie změnila, kultura 
se také okamžitě změnila a změny v oděvu byly také podstatné – všechno toto bylo přineseno těmi 
bytostmi z odlišných úrovní. Proto kultura nebo  jídlo,  obydlí,  oblečení či způsob života v Číně.… 
každá stránka kultury byla velmi odlišná od jiných oblastí. Toto bylo způsobeno hromaděním kultur 
přinesených  lidstvu  bytostmi  z mnohých,  mnohých  odlišných  systémů.  Potom,  po  určité  době 
přerostl  počet lidí kapacitu této čínské země. Proto se lidé , poté co byla osudová spojení navázána, 
převtělovali  ve svých dalších životech v jiných oblastech..

Řekl jsem, že žádná země v tomto světě neexistuje  náhodou – všechny mají  svůj význam 
a účel. Ve skutečnosti, lidé čekali na Fa. Mnozí žáci to cítili; jmenovitě, když někteří lidé čtou Fa, 
říkají,  „Po tomto jsem pátral  celý  svůj  život,“  nebo „Toto  je  přesně  to,  co jsem hledal.“  Proč 
nemohou jiné vnímající bytosti získat Fa okamžitě v současné etapě? Je to proto, že byly v tomto 
ohledu omezeny. Důvodem, proč nemohou vstoupit nyní, je to, že pouze co vstoupí, jejich vlastní 
karma a všechny druhy komplikovaných elementů, které si vytvořily ve společnosti – jejich záporná 
stránka  –  by  následovala  také,  a to  by  zvýšilo  složitost  nápravy  Fa  v její  první  etapě.  Takže 
nemůžeme  tyto  lidi  nechat  přijít  nyní.  Avšak vy musíte  dělat  nápravu  Fa  a objasňovat  pravdu, 
protože během tohoto procesu, kdy jste cvičili nebo se učili Fa – i kdyby ne do hloubky – byly už 
položeny základy pro získání Fa v budoucnosti. Proto to musíte dělat. Jinými slovy, říkám vám, že 
mnohé situace nejsou bez příčiny. Všechno na světě přišlo pro tento Dafa, bylo zformováno pro 
Dafa a bylo vytvořeno pro Dafa. Ty mnohé principy Fa a mnohá skutečná tajemství, která jsem vám 
řekl, nebyly dokonce předtím známy ani Bohům. Dokonce, když oni  ty věci uslyšeli, zasáhlo je to a 
otevřelo jim to oči.. Jejich říše omezují jejich chápání vyšších úrovní a vzdálenějších historických 
období, protože jak vysoko se osoba kultivuje, tak vysoké jsou principy, ke kterým se osvítí, a tak 
vysoká je pravda vesmíru, ke které se osvítí. Takže v dnešním světě nemůžeme nebýt zodpovědní za 
druhé  vnímající  bytosti,  nemůžeme nebýt  zodpovědní  za  získání  Fa dalších  vnímajících  bytostí 
v budoucnosti  a nemůžeme  nepoložit  základnu  pro  další  vnímající  bytosti,  aby  získaly Fa 
v budoucnosti, protože by to celkem dobře mohly být i bytosti právě z vašeho systému. Aby se šířil 
Fa v Číně a nedovolilo se průměrným osobám poslouchat Fa, mnozí, mnozí králové z odlišných rájů 
a bytosti z velmi vysokých úrovní – z nichž na mnohé jsem dozíral během dějin – byli shromážděni, 
aby se převtělili do čínské země. Samozřejmě,  co se týká získání Fa dnes, s každým se zachází 
stejně, ať na ně bylo dozíráno  nebo ne. Takže máme dokonce ještě větší důvod spasit tam lidi. 
Uprostřed drtivé, kruté propagandy to, co ti lidé spáchali, už nejsou žádné běžné hříchy. Někteří 
z nich jsou předurčeni ke zničení – bez ohledu na to, odkud pocházejí, a bez ohledu na to, jaký mají 
předurčený vztah nebo jak vysoké byly jejich úrovně. Není to skutečně škoda, když se toto bytosti 
přihodí? Není nic, co můžeme udělat. Není to tak, že Mistr není soucitný. Je to proto, že během 
nápravy Fa si všechny bytosti na rozličných úrovních určují své nové pozice – není to otázka zda 
být soucitný, ani otázka spasení lidí. Kde se  xinxing bytosti nachází, tam bude umístněna – toto je 
standard,  toto  je  princip  Fa  a toto  bylo  ustanoveno  pro  budoucnost  a není  možné  to  svévolně 
porušovat nebo sabotovat.

 Všechno, co učedníci Dafa mimo Čínu udělali a ukázali, zatímco objasňovali pravdu, není 
méně pozoruhodné, je to velkolepý čin. Když přijde na kultivační úrovně a postup k Dovršení, není 
mezi vámi a žáky v Číně rozdíl. Bylo pro vás naplánováno získat Fa zde a bylo pro vás naplánováno 
kultivovat se zde. Mnozí učedníci jsou vysoce vzdělaní a převážná většina učedníků mimo Čínu má 
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vyšší tituly. Proč je tomu tak? Je to přesně proto, aby se v této rozhodující době naplno využilo 
toho, co jste se naučili mezi světskými lidmi a v čem jste dobří, abyste potvrzovali Fa používáním 
zručností  světských lidí,  které  Dafa stvořil  pro lidi  v tomto světě.  V praxi  jste  to  udělali  velmi 
dobře.  Soudíc  z článků  na  webové  stránce  ClearWisdom  a z článků  učedníků  Dafa  na  webové 
stránce  Xinsheng2 a v jiných  médiích,  řekl  bych,  že  některé  články,  které  jste  napsali,  jsou 
mistrovskými  díly  –  jsou  dobře  odůvodněné,  jejich  myšlenky  jsou  podložené,  ukazují  jasné 
uvažování a jejich logika je silná. Skutečně šokovaly a zastrašily zlo a jejich hodnota je vysoká. 
Jsou-li ta lži-množící média v Číně měřena standardem, který my máme nyní, řekl bych, že jsou k 
ničemu. Jeden žák řekl, „Na císařském dvoře už není žádný kvalifikovaný personál.“3 Myslím, že je 
to pravda. Kdo by chtěl sám sebe vyčerpat v pomáhání zlu, aby lhalo, a pomlouvat a falešně nás 
obviňovat ničemným způsobem? Jako učedníci Dafa ukazujeme jasně, co máme dělat,  žáci v – toto 
je vaše zodpovědnost, toto je to, co by učedníci Dafa měli dělat během období nápravy Fa, a  vy jste 
to dělali vyjímečně dobře. Zatímco žáci v Číně trpěli soužení a snášeli muka pronásledování,     
informovali vnímající bytosti o pravdě, což prokázalo, že Velké Osvícené Bytosti konají velkolepé 
činy  předtím,  než  jsou  zrozeny. Někdy, když čtu  webovou stránku  PureInsight,  cítím,  že  nové 
bytosti  a nové lidstvo už skutečně  začalo  vznikat  nyní,  protože vaše pochopení  se  už dokázalo 
zharmonizovat  s poznatky nového historického období  a s   poznatky nejspravedlivějších  bytostí. 
Učedníci Dafa vytvářejí pro lidstvo základnu pro budoucnost.

V pronásledováni učedníků Dafa je velmi ďábelský činitel. Jmenovitě se staré síly nemohou 
vyrovnat se skutečností, že někteří žáci dosáhnou Dovršení, nebo se stanou učedníky nápravy Fa; 
myslí si, že tito studenti to získali příliš snadno, protože dokonce ani ony se nemohou stát učedníky 
nápravy Fa; a kvůli tomu manipulují zlem a vyžívají podlé lidi, aby bili naše žáky tak dlouho dokud 
neřeknou,  že  „přestanou  praktikovat.“  Není  to  ďábelské?  Mohl  by  být  Bůh takový?  Vesmír  je 
napravován pomocí Fa, a počet bytostí vypleněných na každé úrovni je dost velký. Počet našich 
kultivujících,  kteří  dosáhnou Dovršení,  není, jak to vidím já,  zdaleka dostačující.  Původně jsem 
plánoval  alespoň  padesát  miliónů  –  nikdy  jsem  vám  to  předtím  neřekl.  (Potlesk)  To je  nyní 
nedostačující, ale počet je už docela velký. Každopádně ať jako kultivující uslyšíte cokoliv,   neměli 
byste  být příliš šťastní.  Možná to, co Mistr právě řekl, je samo o sobě pro vás zkouškou. Vzdejte se 
jakékoliv připoutanosti  a nemyslete na nic. Jednoduše dělejte všechno, co by učedník Dafa měl 
dělat a všechno bude zajištěno. I když zlo vypadá jako ohromně kruté, nyní vyčerpalo své triky 
a může  pouze  neustále  zvyšovat  stupeň  pronásledování  a pokračovat  v šíření  propagandy  a 
používaní médií na vymýšlení věcí; se svou nemocnou myslí pokračuje v nucení žáků psát takzvané 
„prohlášení o lítosti“ a podepisovat jeho věci. Velmi dobře ví, že je to všechno falešné a nemůže to 
změnit lidská srdce, takže proč naléhá na toto konání? Proč naléhá na to, abyste podepsali ten papír? 
Proč naléhá na to, abyste řekli,  „Přestanu praktikovat“ předtím, než vás propustí? Jeden člověk 
řekne  „Budu  pokračovat  v praktikování,“  a oni  na  něho  uvalí  trest;  druhý  řekne  „Přestanu 
praktikovat,“ a pouze kvůli tomu ho osvobodí. Rozdíl mezi tím je neuvěřitelný, ne? Je to normální? 
Není. Není to očividné? Jednoduše vás chtějí přinutit, abyste spadli, jednoduše chtějí, abyste řekli ta 
slova. Jen co jsou ta slova vyslovena, i když nejdou z vašeho srdce, vytvoří to skvrnu. Pro učedníka 
nápravy Fa je to hanba. Navíc, pokud jste udělali  věci,  které uškodili  Dafa, a nejste schopni to 
všechno skutečně napravit později během nápravy Fa,  a nahradit ztráty, které jste přinesli Dafa, 
bude to skutečně vážné. Spočívá to na jedné myšlence, zda to dokážete. Zda můžete vykročit vpřed, 
abyste potvrdili Fa, je zkouška, kterou není možno projít pouze následováním davu a jeho hybné 
síly. Někteří lidé si mysleli, že vyčkají na Náměstí nebeského klidu a kalkulovali, že „když někdo 
vykročí z davu, potom vykročí také.“ Pokud nevidí mnoho praktikujících vykročit,  procházejí se 
poblíž a potom míří nazpět. Je to proto, že když každý vykročí, je to ta hybná síla, která vás vynese 
–  nevykračujete  vpřed  díky  odložení  strachu  ze smrti  ve vašem  hlubokém  nitru.  Kultivace  je 
individuální záležitostí a následováním davu to nepůjde. Zlepšení každé osoby musí být pevné a 
solidní.  Samozřejmě,  že naši žáci  mimo Čínu nemusejí  jít  všichni na Náměstí  nebeského klidu. 

2 Xinsheng – čínská webstránka vytvářená praktikujícími Dafa, která je určená pro širokou veřejnost. 
Její jméno je možno přeložit jako „Nový Život“ nebo „Nová Existence.“

3 Starodávné čínské přísloví o určitém stavu vlády.
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Kdybyste tam všichni šli, nikdo by nedělal práci pro nápravu Fa mimo Čínu. Toto všechno bylo 
sestaveno v historii.

Jste jedno tělo, právě tak jako Mistrův gong – samozřejmě vy a gong nejste stejná věc, to 
dávám pouze jako příklad. Je to jako můj gong, který dělá odlišné věci ve stejné době – něco z něho 
se nepřetržitě řítí  nezměrným vesmírem s velikánskou silou do mikrokosmu k tomu, co je vyšší 
a širší;  ta  síla  je  tak  robustní  a rychlost  tak  vysoká  a  přesahuje  všechny  doby,  jak  napravuje 
kolosální  nebeskou  klenbu.  Něco  z něho  po  tomto  řícení  odstraňuje  hříšnou  karmu  bytostí  na 
odlišných  úrovních  a vyrovnává  všechny  komplikované  vztahy  mezi  bytostmi  na  odlišných 
úrovních. Něco z něho přizpůsobuje bytosti a něco z něho mění pozice bytostí. Dělá odlišné věci 
dokonce na nejmikroskopičtějších  úrovních bytostí,  na každé úrovni.  Něco z něho dělá  věci  na 
nízkých úrovních, něco z něho chrání žáky a něco z něho uklízí zlo – každá stránka mého gongu 
dělá tyto věci. Jinými slovy, jedno tělo nedělá nevyhnutně všude stejné věci. Avšak bez ohledu na 
to, co děláte, musíte být hodni nazývat se učedníky Dafa.

Tolik toho řeknu dnes. Vaše výměna zkušeností a pochopení je důležitá také. Za jakýchkoliv 
okolností,  v jakémkoliv  období a bez ohledu na to,  jak  jste  zaneprázdněni  vaší  prací,  nemůžete 
odbočit od vašeho studia Fa a toto je to, co od základu zaručí, že budete pokračovat ve zlepšování 
se a dosáhnete Dovršení. Nemůžete dělat práci Dafa bez studování Fa, neboť by to znamenalo, že 
práci Dafa dělá světská osoba. Mají to být učedníci Dafa, kteří dělají práci Dafa – toto je něco, co je 
vyžadované od vás všech. Když světští lidé pomohou s prací Dafa, je to samozřejmě dobrá věc, 
avšak já mluvím o učednících Dafa. Vy musíte být učedníky Dafa, kteří dělají práci Dafa, protože 
vaše  Dovršení  má  prvotní  důležitost.  Právě  nyní  je  vaše  Dovršení  prvořadé  a nejdůležitější. 
Samozřejmě to, že jste zodpovědni vůči Dafa a zachraňujete vnímající bytosti, je součástí vašeho 
Dovršení. Řeknu vám toto: Všichni říkáte, že Mistr zachraňuje vnímající bytosti, avšak když vy 
všichni dosáhnete Dovršení a ohlédnete se zpět, uvidíte vnímající bytosti, které jste tehdy spasili. 
Když objasňujete pravdu, zachraňujete vnímající bytosti.

Toto je všechno, co řeknu. Nyní můžete pokračovat v konferenci.

Li Hongzhi

21.7.2001
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