Vyučování Zákona na Konferenci v Houstonu
(12. října 1996)

Li Hongzhi

Jsem velmi vděčný vládě a lidem Houstonu za pocty, které mi poskytli. Zároveň doufám, že
početní učedníci Falun Gongu se ke mně mohou připojit, abychom jim za jejich podporu a lásku k
Velkému Zákonu poděkovali. Vyjádřeme naši vděčnost tím, že jim jednou zatleskáme, dobrá?
(Potlesk) Přinesu přízeň představitelům Houstonu a pocty, které mi představitelé Houstonu poskytli,
všem učedníkům Falun Gongu a čínským lidem.
Vždycky jsem na učedníky Falun Gongu v Americe myslel, včetně bělochů, černochů, lidí žluté
rasy i učedníků jiných ras. To, že jste byli schopni získat Zákon, znamená, že se naplnil váš
předurčený vztah, takže jsem vždycky chtěl přijít a vidět, jak se všem v jejich kultivaci daří.
Mnoho lidí se se mnou nikdy nesetkalo, ale hodně lidí četlo knihy a poznali tento Fa. Pořád mají
pocit, že pokud nevidí Mistra osobně, jakoby se necítili v pohodě, ale zdá se, že se cítí uvolněněji
poté, co mě vidí. Ve skutečnosti, v těchto krátkých článcích – vy je nazýváte jingweny – jsem vám
řekl, že i když mě nevidíte, můžete kultivovat stejně tak; a stejně tak můžete získat, co máte získat.
Nic nebude vynecháno, protože opravdová kultivace nezáleží ani na formě, ani na tom, jestli jste
Mistra viděli nebo ne. Víte, Buddha Šákjamuni zesnul před více než dvěma tisíci lety a stejně
pozdější generace pořád kultivují. Nemohou Buddhu Šákjamuniho vidět, ale stejně mohou v
kultivaci uspět; je to proto, že má v lidském světě posvátná písma a má Těla Zákona, která lidi
zachraňují.
Protože předávám takový velký Zákon, možná jste z knih pochopili, že ještě nikdo v dějinách se
do tak velké akce nepustil – to jest vysvětlovat lidstvu soubor principů, který je opravdový, úplný,
systematický, a který umožní [kultivujícím] vystoupit do nebes. V minulosti to nebylo dovoleno. V
minulosti se v lidské společnosti tyto věci rozhodně nemohly lidstvu zanechat.
Samozřejmě, mnoho lidí četlo písma Buddhy Šákjamuniho, ale tato byla ve skutečnosti
sestavena pozdějšími generacemi. Byla nekompletní a probírala jen pár principů. Při jejich
sestavování pozdější generace spoléhaly na legendy a vzpomínky, a tak jsou roztříštěné. Proč se to
tedy tak stalo? Protože to byla jediná věc, kterou bohové povolili lidstvu během toho období dějin
zanechat. V té době Buddha Šákjamuni opravdu mluvil o hodně [věcech], ale protože v Indii v té
době nebyl psaný jazyk, to, o čem mluvil, nemohlo být okamžitě zaznamenáno a pozdější generace
zapsaly do rukopisů to, o čem Buddha Šákjamuni mluvil, teprve pět set let po tom, co Buddha
Šákjamuni zesnul. Samozřejmě, čas, místo, události, prostředí, které lidé měli v té době, na kterou
se zaměřoval – to všechno se změnilo a neexistoval způsob, jak to všechno získat zpátky. Ale
navzdory tomu mohla buddhistická písma pořád způsobit, že z nich lidé, kteří se opravdově chtěli
kultivovat, mohli pochopit buddhovské pravdy. Z pohledu nesmírných buddhovských pravd jsou
však neúplné a ještě méně jsou systematickým a základním Zákonem vesmíru. Ale Šákjamuni je
Buddha a jeho slova vskutku nesou buddhovskou povahu a ztělesnění té úrovně buddhovských
pravd. Ježíš a Lao-C' byli ve stejné situaci jako Šákjamuni: nikdo z nich nezanechal záznamy
Zákona, který v daných dobách vyučovali. To samé platí o mniších vysoké úrovně, kteří se v
průběhu historie kultivovali.
Často říkám něco takového: Říkám, že jsem udělal něco, co žádný člověk nikdy předtím
neudělal. Fráze, jako tato, se rozšířila mezi učedníky: říkají, že Učitel zanechal lidským bytostem
žebřík, po kterém mohou vystoupit do nebes. Bohové říkají to samé. Bohové říkají: „Zanechal jsi
lidským bytostem žebřík, se kterým mohou vystoupit do nebes.“ Věcí, které zanechali Šákjamuni,
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Ježíš a Lao-C', je velmi málo a nejsou kompletní; je to proto, že v minulosti bylo zakázáno věci
tímto způsobem dělat.
Tento Zákon, o kterém přednáším, je mimořádně velký. Pokud kultivujete podle tohoto Zákona,
můžete dosáhnout dovršení. To je pro vnímající bytosti minulosti něco nepředstavitelného. Nebeská
tajemství zmíněná v [Zákoně] jsou mimořádně početná a rozsáhlá. Ale pokud nekultivujete, pak
když otevřete tuto knihu a prohlédnete si ji, naleznete, že je to kniha, která učí, jak být dobrým
člověkem, a že to, co probírá, jsou principy; je to taková kniha. Pokud chcete kultivovat, když ji
čtete podruhé, nevrtejte se úmyslně ve významu každého znaku. Pokud jste ji upřímně jednou
přečetli, poté, co si ji pročtete podruhé, objevíte, že to není obyčejná kniha a že jak pocity, které jste
měli, tak vnitřní významy uvnitř, [které jste viděli] poprvé, když jste ji četli, se změní. Když ji
dočtete potřetí, shledáte, že vnitřní významy se znovu změnily a že je zase jiná než v předchozích
dvou čteních. A takto pokračujete dál ve čtení, a když ji kompletně dočtete potřetí, možná se už
nebudete nikdy moci od této knihy odloučit, ani po zbytek svého života. Proč je tomu tak? Protože z
povrchového pohledu lidí jsou tu dva důvody: jeden je, že všichni lidé žízní po vědomostech a
pravdách. Ten druhý je, že všichni lidé mají buddhovskou povahu. To, o čem obsah knihy hovoří,
jsou buddhovské pravdy, které jsou spojeny s vaší buddhovskou povahou. Jakmile to uvidíte, bude
se vám to zdát blízké, opravdové pravdy Zákona vás podnítí a ucítíte, že toto je věc, kterou chcete.
Mimoto kultivace musí mít proces. Když začnete studovat Fa, jste schopni pochopit jen principy,
jak být dobrým člověkem. Ve skutečnosti se obsah této knihy skládá z pravd různých říší a různých
úrovní. Jak to učí buddhismus, Tři říše mají uvnitř třicet tři úrovní nebes – v rámci Tří říší jsou
různé úrovně. Když chcete kultivovat na úroveň nebes, jen když znáte principy té úrovně nebes,
můžete kultivovat nahoru. Jen když splníte ten standard, můžete vstoupit. Když se chcete
vykultivovat ze Tří říší, můžete se kultivovat nahoru, jen když budete obeznámeni s pravdami mimo
Tři říše. Tento Zákon má prvky, které mohou vaši kultivaci vést k různě vysokým úrovním. Jinak to
bude jen, jak jsem to popsal: jdete na vysokou školu s učebnicemi základní školy, ale jste pořád
žákem základní školy, protože neovládate vědomosti vysokoškolské úrovně a [vědomosti na úrovni
základní školy] vaše studium na vysoké škole vést nemohou; to je ten princip. Ale s touhle knihou, i
když odhaluje mnohá z nebeských tajemství, lidé, kteří nekultivují, nic neuvidí, když se na ni
podívají na povrchové úrovni. Jen když se chcete kultivovat a chcete opravdově tuto knihu číst,
objevíte, že vnitřní významy uvnitř jsou nesmírně velké. Jak velké? Jakkoli vysoko se můžete
kultivovat, ona vás může vést, abyste se tam vykultivovali.
Řeknu každému, že všichni z těch, kdo mohou Falun Dafa získat, mají speciální minulost a
předurčené vztahy a někteří jsou možná bytosti, které přišly z velice vysokých úrovní. Mezi lidmi
ve světě, které vidíte, každý se zdá být stejný, protože podle povrchu nemůžete říct, kdo to je. Ale já
často říkám toto: při šíření takového velkého Zákona ho nedáváme lidem studovat neuváženě, takže
když jste ho slyšeli, možná máte předurčený vztah a toto bylo zapříčiněno tím předurčeným
vztahem. Ani jediné slovo, které říkám, není bezdůvodné; to bude prokázáno v budoucnosti.
Samozřejmě, protože jsem zveřejnil takovýto velký Zákon, musím za to být zodpovědný. Pokud
osoba nemůže lidi zachránit, lehkomyslně prozrazuje nebeská tajemství a poškozuje nebeské
Zákony. To rozhodně není dovoleno a nikdo se neodvažuje dělat věci takovým způsobem.
Jak víte, v minulosti by kohokoliv, kdo neuváženě odhaloval nebeská tajemství, potkalo
potrestání od nebes. Proč museli kultivující zavřít svá ústa a nepromluvit? Za prvé jsou lidé příliš
připoutáni ke klamům; a za druhé ti, co nekultivují, nemají dovoleno znát pravdu věcí. Kultivující
mají v nebeských pravdách jasno a co říkají, jsou všechno nebeská tajemství, takže neuváženě říkat
takové věci obyčejnému člověku by bylo prozrazování nebeských tajemství a samotný [kultivující]
by spadl dolů. Proč jsem tedy teď já schopný toho docílit? A mít tolik lidí kultivujících nahoru, kteří
budou v budoucnosti úspěšně kultivovat k dovršení? To proto, že já při tomhle všem mohu být
zodpovědný. Také jsem při konání tohoto činu nejdřív zvážil, abych byl zodpovědný k lidem, lidské
společnosti, živoucím bytostem v různých říších a k vesmíru; jen s tímto výchozím bodem jsem to
mohl udělat dobře. Zákon ztělesňuje vnitřní významy různých úrovní a ti, kdo kultivují, přišli z
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relativně vysokých úrovní. Takže v současnosti se někteří učedníci kultivovali do velmi vysokých
úrovní a používají tento Zákon, aby je vedl.
Jak vysoký je tedy tento Zákon? V minulosti ti, kdo šířili Zákon mezi běžnými lidmi, neměli
dovoleno mluvit o Zákonech, které přesahují úroveň Buddhy. Účelem bylo nenechat lidi znát, jestli
Buddhové existují nebo ne a jestli existují nebo neexistují bohové na vyšších úrovních. Existuje pro
to důvod: lidé vždy používají lidská pochopení, když si představují Bohy a Buddhy, a to je k nim
neuctivé. Kdyby pak vyšší Buddhové měli lidem dovolit se o nich dozvědět, svévolné vyslovování
Buddhova jména jen tak by bylo urážením Buddhů; kromě toho se moderní lidé Buddhům rouhají
nevědomky. V minulosti lidé ve starověku Bohy a Buddhy uctívali, ale co se týče dnešních lidí, i
když věří, nejsou zbožní. Je mnoho lidí, kteří cítí, že jsou k Buddhům hodně uctiví. Buddhovo
jméno mají přímo na rtech a přímo ho vyvolávají; to samotné je ve skutečnosti urážení Buddhy. V
minulosti, když lidé řekli slovo „Buddha“, cítili jak v nich vyvěrá pocit úcty a vážnosti a cítili, že je
to velmi posvátné. Dnes lidé nemají [tyto pocity]. V kuchařských knihách je dokonce jídlo nazvané
„Buddha skákající přes zeď“. Je to velice nedbalé.
Každý o tom přemýšlejte: na rozdíl od lidí jsou Buddhové neporovnatelně posvátní. Logika
myšlenek běžných lidí, myšlenkové struktury běžných lidí a jejich formy vyjadřování v říších
Buddhů neexistují, takže když pohlížíte na Buddhy s lidským rozpoložením mysli, cokoliv uděláte,
bude neuctivé. Ale protože Buddhové jsou k lidem soucitní a vědí, že lidé jsou v bludišti, které má
obrácené principy, lidských chyb si nevšímají; navíc, aby lidi zachránili, dovolují lidem, aby věděli
o existenci Buddhů. Takže kdyby Buddhové a Bohové ještě vyšších úrovní měli lidem umožnit, aby
o nich věděli, pak by lidé snadno vytvářeli karmu ve vztahu k nim a snadno by se k nim stali
neuctiví; je to právě kvůli tomuto důvodu, že lidem nedovolí o sobě vědět nebo znát Buddhy z ještě
vyšších úrovní. Buddha Tathagáta vidí lidské bytosti jako běžné lidi a uboze malé, přesně jako
drobounké částečky. Pak když se velmi, velmi vysoký Bůh podívá na Buddhu Tathagátu, ten
Buddha je také přesně jako běžný člověk, protože on [ten Bůh] je tak vysoko nahoře. Jak pro ně
tedy vypadají lidé? Nejsou nic. Přemýšlejte o tom všichni, lidstvo vždy cítilo, že lidé si žijí v běžné
lidské společnosti dost dobře a že lidé jsou ty nejúžasnější bytosti ve vesmíru. Ve skutečnosti je toto
prostředí běžné lidské společnosti nejnižší úrovní ve vesmíru. Dá se říct, že mezi bytostmi vesmíru
je zde to nejšpinavější místo. V očích velmi vysokých bohů je toto místo lidstva smetištěm vesmíru;
je to skládka pro výkaly bytostí vysoké úrovně. Takže kdyby měl hlas ze špinavých výkalů volat
jméno Buddhy, to by samo o sobě bylo neuctivé, takže vyšší bohové lidem nedovolují, aby o nich
věděli.
Možná ne každý věnoval úplně pozornost slovům, která jsem právě říkal. Říkám, že Zákon,
který šířím, není něco, k čemu lidé jen tak mohou přijet a poslouchat to, považujíc jej za vědomosti.
Pokud můžete přijít, možná máte předurčený vztah. Pokud tomu nevěříte, pak by si měl každý moje
slova zapamatovat. Samozřejmě, bez ohledu na rozsah vašeho předurčeného vztahu, pokud jste ho
získali, myslím si, že byste si ho měli vážit. Samozřejmě, každý kdo tu sedí, si ho bude vážit. Jsou
tu lidé z daleka, dokonce ze zahraničí, kteří sem přišli; jsou tu lidé z Hongkongu a dokonce z
Evropy, kteří přišli. Jejich cílem je kultivace: za prvé chtějí spatřit Mistra a za druhé chtějí přijít a
slyšet Zákon. Je to přesně kvůli tomu, že se chcete posunout k Dobrotě a chcete kultivovat. Mnoho
lidí považuje věci, které Mistr říká, za pravdy. Ve skutečnosti nemohou být lidské pravdy použity k
posuzování Velkého Zákona, protože to je základ vesmíru. Takže si myslím, že každý člověk, který
tu sedí, by si měl tohoto předurčeného vztahu vážit. Pokud jste tento Zákon získali, pak pokračujte
v kultivaci. Nenechte si tuto příležitost ujít.
Způsob, jakým je tento Zákon šířen, je odlišný od všech [způsobů] zachraňování lidí v historii.
Proč? Každý ten rozdíl viděl, protože když se šíří jakýkoliv typ Buddhova Zákona, řeknou lidem,
aby se odešli kultivovat do kláštera. Ale já to tady nepožaduji. Proč se to nevyžaduje? Protože
buddhismus učí v mezích buddhismu; taoismus učí Zákon Cesty v mezích taoismu; a co se týče
západních náboženství, ty také nedokáží vystoupit ze svých nauk. Já jsem tentokrát úplně vystoupil
z měřítek náboženství a vysvětluji základní Velký Zákon vesmíru.
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V minulosti byli lidé, kteří říkali, že pokud by chtěl člověk kultivovat, musel by odložit všechny
lidské materiální zájmy a buď vstoupit do hlubokých hor a panenských lesů nebo vstoupit do
kláštera, aby úplně přestřihl svá pouta se světem a se vším světským. Jenom pak mohl docílit
kultivace ve stavu klidu. Účelem bylo přinutit lidi vymanit se z připoutání k materiálním zájmům.
Já vás touto cestou nevedu. Proč? Viděl jsem situaci: pokud někdo chce, aby lidé dosáhli dovršení
co nejdříve a chce, aby hodně světských lidí bylo schopno kultivovat, je vhodná jen kultivace v
běžné společnosti. A ve skutečnosti jen v komplikovaném prostředí se může člověk opravdu
kultivovat a čas pro kultivaci je mnohem kratší než ten u kultivace, která se vyhýbá tomuto
komplikovanému prostředí. Další stěžejní záležitost je, že hodně kultivačních metod nekultivuje tu
osobu samotnou; kultivují pomocnou prapůvodní duši. V minulosti bylo tohle obrovské tajemství;
možná, že při čtení knihy to každý viděl. Dnes chci, abyste se kultivovali právě vy sami; chci dát
tento Zákon přesně vašemu pravému já. Proto jsem si zvolil, abyste vy všichni kultivovali v
komplikovaném prostředí běžných lidí. Kultivace tímto způsobem má pro lidstvo užitek. Při
praktikování kultivace se člověk vyhýbá narušování společnosti běžných lidí a také přináší lidské
společnosti prospěch. Kultivující je členem společnosti, s normálním zaměstnáním a životem, a
může studovat Zákon a kultivovat až k dovršení.
Zvolil jsem pro vás všechny tuto cestu kultivace, takže je úplně odlišná od kultivací jiných
praktik. Protože jste všichni úplně vystoupili z hranic náboženství, často říkám, že my nejsme
náboženství; já jenom šířím tento Zákon lidem a chci, aby lidé Zákon získali. Ti, kteří dokáží
kultivovat do konce, se mohou dovršit. Pokud nejsou někteří lidé schopni se v tomto životě
kultivovat, pak když znají povrchové principy tohoto Zákona, budou dobří lidé, což přinese
společnosti užitek a může pohnout lidská srdce k Dobrotě.
Dnes se sociální problémy vynořují jeden za druhým. Víte, bez ohledu na to, kolik zákonů je
formulováno, pořád budou lidé, kteří páchají zločiny. Jakmile se vynoří nějaký problém, jsou pak
formulovány nové zákony, a pak dochází k dalším zločinům a další zákony jsou formulovány.
Lidstvo na sebe uvalilo tak mnoho omezení. Kromě toho lidstvo už teď nemá jinou šanci, než
vydržet všechno, co na sebe přineslo. Čím víc se [lidstvo] zablokovává, tím víc jde v tomto aspektu
věcí do extrémů a tím víc zároveň dělá lidi neschopnými rozeznat pravdy vesmíru. Ve skutečnosti,
co činí společnost neklidnou, není rozhodnuto tím, kolik je právních doložek; všechny rušivé
faktory, od národa po jednotlivce, mohou být shrnuty v jednom slovu: ctnost. Je to o tom, že povaha
lidských myslí už dál není dobrá. Dnes lidé ztratili normy pro bytí člověkem. Proto je společnost tak
chaotická. Kdyby byli všichni lidé ve velmi vysoké sféře myšlenek a všichni měli velmi vysoký
xinxing, přemýšlejte o tom, jaká společnost by to byla? V jakém stavu by celá lidská společnost
byla? Kdyby všichni lidé věděli, že dělání zlých skutků je špatné, že je to špatné jak pro toho, kdo je
dělá, tak pro druhé, a nedělali by zlé skutky, pak si myslím, že dokonce ani policie by nebyla
potřeba, že? Každý by vědomě ochraňoval morální normy lidstva.
Samozřejmě, tyto věci lidstva nejsou ve skutečnosti hlavní věci, které dělám. Šířím tento Zákon
proto, aby mohl každý Zákon získat a kultivovat a dovršit se. Ale praktikování kultivace v běžné
společnosti bude nezbytně takový účinek mít; když se tento Zákon šíří ve společnosti, tohle je
vedlejší přínos, který lidstvu přináší. [Zákon] umožní kultivujícímu opravdově získat Zákon. Pokud
se dokážete v komplikovaném prostředí a mezi praktickými výhodami nad ně a za ně pozvednout,
pak jste pozoruhodní a měli byste se dovršit. Jsou k tomuto tedy připojeny nějaké podmínky? Je to
tak, že až začnou lidé kultivovat tento Zákon, mají být všechny jejich materiální věci opuštěny? Tak
to není, protože já jsem při šíření tohoto Zákona zvážil fakt, že tento Zákon se hodně rozšíří s tím,
jak v průběhu dějin byla ustanovována dnešní metoda šíření Zákona. Objevení se qigongu
vydláždilo cestu pro mě, abych dnes mohl Zákon šířit. V pevninské Číně někteří lidé nazývají
vzestup qigongu „hnutím vytváření božstva“. Kdyby na začátku žádné takové prostředí
neexistovalo, nebylo by pro mě dnes tak snadné Zákon šířit. Ve skutečnosti pro mě qigong dláždil
cestu, abych šířil Zákon. Samozřejmě, v současnosti jsou nějací falešní mistři qigongu, kteří
vystoupili mezi lidi, aby způsobili rozvrat. Pokud by se objevili přirozeně, pak by to bylo normální,
protože lidstvo takové je. Když se šíří Spravedlivý Zákon, určitě narazí na tyto nespravedlivé prvky.
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Kde je počestné, tam je i zlé, a je to proto, aby se vidělo, kterou cestu si lidé zvolí. Díky zasahování
zlých prvků v kultivaci mohou lidé v kultivaci vzestoupit. Kdyby nebyly žádné zlé věci, které do
vás zasahují, myslím si, že byste nebyli schopni kultivovat. Osobní kultivace bude taková a narazí
na spoustu prvků.
Někteří lidé prostě mají pocit, že by měli žít pohodlně. Pokud takto přemýšlí běžní lidé, pak to
není špatné. Lidé zkrátka chtějí žít lépe, radostněji a s menším utrpením. Ale pro kultivujícího,
řeknu vám, že nějaké to trápení není zlé, protože principy vesmíru jsou v tomto lidském místě
obrácené naruby; principy této dimenze lidstva jsou převrácené. Přemýšlejte o tom, když všichni
lidé v lidské společnosti chtějí život v pohodlí, budou spolu bojovat a tím získají materiální výhody,
a druhé bytosti se setkají s neštěstím. Proto lidé v životě vytváří karmu a ublíží druhým lidem a
ostatním bytostem. Proto pokud jen vytváříte karmu a nesplácíte karmu a netrpíte a neodstraňujete
karmu, pak o tom přemýšlejte: tato karma se nahromadí víc a víc a roste víc a víc. Co se nakonec
stane? Když je tato osoba úplně naplněna černou karmou jak vevnitř, tak zvenčí, tato bytost bude
zničena – opravdové zničení lidské bytosti. To znamená, že tato osoba přestane navždy existovat.
Naopak, pokud lidi přimějete trochu trpět a setkat se s nějakými útrapami, aby odstranili nějakou
karmu z bolesti, budou žít velmi šťastně. Tohle je správný princip vesmíru a zákon životního cyklu.
V minulosti staří lidé často říkali, že během dětství budou mít lidé nějaké nemoci, že během mládí
se lidé setkají s nějakými útrapami a že později budou lidé žít poněkud lépe. Normálně to tak je.
Toto je zákon lidí odstraňujících karmu, protože pokud karmu neodstraníte, nebudete mít štěstí.
Pokud máte tak moc karmy, odkud by vaše štěstí pocházelo? A samotná karma je základní příčina
toho, co vás může učinit nešťastným, víc trpět a způsobit, že děláte víc obětí. Toto se týká lidí.
A jako kultivující, všichni o tom přemýšlejte: pokud si vaši karmu neodstraníte, pokud si něco
neodtrpíte a pokud si jen chcete užívat pohodlí, jak pak budete kultivovat? Sedíte si tu a přemýšlíte:
„Dnes chci překročit Tři říše. Zítra chci kultivovat na Buddhu.“ Ale tyto věci nejsou něco, co lidé
mohou získat prostě tím, že je chtějí. Musíte projít zkouškami a utrpeními uprostřed skutečné
kultivace a v praktické společnosti, zbavit se toho vašeho připoutání mezi obyčejnými lidmi a
opustit připoutanosti, které lidé opustit nemohou. Samozřejmě, někteří lépe vzdělaní lidé nebo starší
lidí se mohou činit o trochu lépe; jsou schopni zůstat klidní a na rozdíl od druhých se zdržet hádek
nebo bojování s lidmi, když přijdou konflikty nebo když se setkají s nesnázemi. Ze zkušenosti
poznali hodnotu tohoto přístupu, ale lidský strach a bezmocnost částečně [k jejich pohledu]
přispívají. Kultivující by okamžitě měli tuto záležitost vidět jasně.
Při střetu s konflikty by je kultivující měli snést. Kromě toho byste vy sami měli být schopni
vydržet, a jen pak můžete opravdu vzestoupit. Když vás druhý člověk využije, dá vám ctnost.
Zatímco vás ta druhá osoba využívá, vy opravdu snášíte utrpení a vaše karma bude odstraněna, což
na oplátku vytváří ctnost. Vy jste kultivující a vaše ctnost bude přeměněna na gong, takže nevzrostl
váš gong? Zatímco to snášíte, správně chápete věci a nejste ani nazlobený ani nenávistný.
Nezlepšujete si pak také váš vlastní xinxing? Na tento princip by se mělo dívat obráceně [než na ten
obyčejných lidí].
Často říkám, že když vás druhá osoba zneužije nebo vám způsobí potíže nebo když trpíte, neměli
byste vůči té osobě mít zášť, protože vy praktikujete kultivaci. Kdyby vám nezpůsobila problémy a
kdyby pro vás nevytvořila příležitosti ke zlepšení, jak byste kultivovali nahoru? Takže nejenom, že
ji nemůžete nenávidět, musíte jí ze srdce poděkovat. Někteří lidé si pak myslí: Není to příliš zbabělé
chování? Tak to není. Kdybyste tu okolnost neměli, opravdu byste nemohli karmu odstranit, protože
to, co hledáte, není pohodlí a vaše kultivace nemůže být oddělena od kultivačního prostředí běžné
společnosti.
Právě teď jsem řekl, že jsem od začátku věděl, kolik lidí přijde Zákon studovat a že když ho
budu šířit, rozruší to veřejnost. V současnosti mezi těmi, kteří se tímto Zákonem v Číně kultivují, ho
přes deset milionů praktikuje každý den a toto číslo vyskočí k více než sto milionům, pokud jsou
zahrnuti ti, co o tomto Zákonu vědí a kultivují přerušovaně. Mimo to také vím, že v blízké
budoucnosti způsobí po celém světě hodně velký rozruch. V současné době tento Zákon ještě nebyl
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vědeckými a technologickými kruhy pochopen, [ale] v budoucnosti kvůli tomu projde věda lidské
společnosti velkými změnami; věru, odhalil jsem lidstvu spoustu nebeských tajemství. Lidstvo je
kompletně zablokováno a lidská moudrost je také omezená. Bez ohledu na to, kolik vědomostí v
běžné společnosti máte nebo jak vysoká je vaše pozice [ve společnosti], pořád jste obyčejný člověk.
Dnešní empirická věda navíc vede lidi dolů cestou zablokování lidstva a zabraňuje mu v
opravdovém rozpoznání pravdy vesmíru.
Právě teď jsem hlavně vyprávěl, že když lidé kultivují, snášení nějakých utrpení a vytrpění
nějaké bolesti jsou dobré věci. Někteří lidé říkají: „Já se kultivuji ve Falun Dafa. Měl bych
kultivovat pohodlně, měl bych být schopný zvýšit svůj gong bez toho, aniž bych procházel
zkouškami a utrpeními a nemělo by být tolik toho, co mě vyrušuje.“ Pokud kultivující nesplatí
karmu a nezvýší si svoje říše, jejich gong nikdy neporoste. Někteří lidé říkají: „Můj choť mě
nenechá praktikovat cvičení, nedává mi podmínky ani čas [praktikovat] a dokonce vyhrožuje
rozvodem.“ Ve skutečnosti to nemusí být tak jisté. Možná to je zkouška, aby se vidělo, jakou
důležitost vaší kultivaci přikládáte. Ale projevy jsou vskutku velice intenzivní. Kultivace je vážná.
Ani jeden test nebo trápení se nebudou zdát jako legrace. Když se u kultivujících vynoří potíže,
rozhodně je za nimi důvod. Ve skutečnosti, když vám někdo vytváří problémy, pomáhá vám se
zlepšit. S tím, jak si zlepšujete svou úroveň myšlení, při snášení bolesti si také odstraňujete karmu.
Také vás to zkouší, jestli jste nebo nejste v tomto Zákoně vytrvalý. Pokud v Zákonu vytrvalý nejste,
pak je všechno jednoduše vyloučeno.
Ve svých přednáškách o Zákonu mluvím jen o záležitostech, u kterých vidím, že jsou v nich
praktikující zmatení, takže to nemusí být systematické. Neměli byste brát věci, které dnes říkám,
jako systematické vodítko pro vaši budoucí kultivaci. Jediná věc, která vede vaši systematickou
kultivaci, je Zhuan Falun. Všechno, co říkám nebo o čem mluvím později, se točí kolem Zhuan
Falunu a pouze kniha Zhuan Falun vede vaši kultivaci; ta je nejsystematičtější. Hodně lidí, co tu
sedí, má poměrně vysokou úroveň vzdělání. Bez ohledu na to, zda jste z Tchaj-wanu, pevninské
Číny nebo jste Číňan z jiné země, s výjimkou starších Číňanů ze zámoří je každý poměrně dobře
vzdělaný; dalo by se říct, že jste elitou mezi čínskými lidmi. Často říkám, že jak se tento Zákon
předává, rozdíl mezi ním a jinými qigongovými praxemi je velký. Lidé, kteří dělají jiné qigongové
praxe, jsou často starší lidé, kteří jsou v důchodu a nemají co dělat. Velká většina z nich si chce
procvičovat svoje těla a všichni praktikují qi. Ale ti, co praktikují Falun Dafa, takoví nejsou. Starší
lidé nějaký podíl tvoří, ale poměr mladých a lidí středního věku je celkem vysoký a jsou hodně
vzdělaní.
Když přednáším o Zákonu a vyučuji praxi, dělám to jinak než jiní qigongoví mistři. Průměrný
qigongový mistr přednáší krátce o sestavě principů, pak učí lidi, jak praktikovat pohyby a jak vysílat
nějaké vzkazy. Já nikdy věci tímto způsobem nedělám. Protože chci opravdově předávat Zákon a
přivést vás výš, musím nejdřív přednášet o Zákonu. Při každém sezení přednáším hodinu o Zákoně,
potom vás učím metodu k dosažení dovršení – cvičební pohyby. Takže to je odlišné od jiných
qigongových praxí. A vnitřní významy principů Zákona jsou ohromné. Ti, kteří jsou sečtělí a mají
více znalostí, ho budou schopni pochopit lépe a budou cítit o to víc, že je dobrý. Ti s většími
vědomostmi, kteří se přicházejí učit, budou mít snažší Zákon racionálně pochopit. Samozřejmě, ti s
poněkud nižší úrovní vzdělání také přicházejí s předurčenými vztahy a mají určitou úroveň
pochopení Bohů a Buddhů. Obzvlášť, když dokáží pochopit věci velmi jasně z pravd Zákona, jejich
zlepšení bude mimořádně rychlé.
Protože mezi těmi, kdo tu sedí, je pořád pár lidí, kteří docela Falun Gongu nerozumí, promluvím
krátce a obecně o situaci Falun Gongu. Když už jsem sem přišel, chci vám říct víc. Tento Zákon,
který předávám, je z historického pohledu velmi dávnověký; když začnu o tomto tématu hovořit,
budu muset jít v čase daleko dozadu. Dnešní lidská společnost je ta, která prošla vícero případy, kdy
z předchozích civilizací zbyli lidé, kteří se znovu rozvinuli. Co to znamená? Použijme jako příklad
kontinentální desky Ameriky, to jest kontinent Ameriku. Mnohokrát klesl ke dnu oceánu a pak
vystoupil. Na tomto kontinentu byly početné civilizace a každá civilizace lidem připadala, že trvá
celkem dlouhé období. Samozřejmě, jinak řečeno, byly také nějaké kratší; důvod [pro jejich krátké
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trvání] byl ten, že morálka lidstva se pokazila příliš rychle. Z pohledu, který přesahuje běžné lidi,
nelze na koncept dějin pohlížet stejně, jako na něj pohlíží běžní lidé. Běžní lidé se na lidské dějiny
dívají jen v rámci existující lidské civilizace. Kultivující a pochopení, která běžné lidi přesahují,
daleko překračují civilizaci tohoto období lidstva. Proto se dívám velmi daleko do historie.
Dějiny tohoto Falun Dafa jsou celkem dalekosáhlé – celkem dalekosáhlé. Pokud byste ho chtěli
datovat až úplně nazpět, bylo by těžké to vysvětlit jasně za použití dnešních časových pojmů. Ale
dovolte mi říct, že pravdy Zákona ve Falun Dafa jsou mimořádně rozsáhlé a jejich úrovně jsou
nesmírně vysoké. Poté, co se kultivující učedníci v této mé praxi dovrší, mohou jít do Ráje Kola
Zákona a do mnohých jiných nebeských království a rájů. Když už mluvím o nebeských
královstvích a rájích, dovolte mi říci, že ve vesmíru jsou pro bohy nespočetné ráje. V prostoru
odpovídajícímu naší Mléčné dráze jsou početná nebeská království. Lidstvo má určitou úroveň
pochopení Buddhů. Např. ví, že Buddha Amitábha dohlíží na Západní ráj a že existuje také Lapis
Lazuli, Lotosový ráj – nádherné ráje, ráje bohů, na něž dohlíží bohové. Co se týká Ježíše ze
západního náboženství a Panny Marie a některých dalších čestných náboženství, ti také mají svá
nebeská království. Samozřejmě, některá nebeská království daleko přesahují vesmírný rozsah, o
kterém lidstvo ví, a rozsah tohoto malého vesmíru. Takže když začnu mluvit o kultivačních věcech,
zahrnutý čas nebo prostor je nesmírně rozsáhlý.
A pak v prehistorickém a značně vzdáleném období, v tom před touto sérií lidských civilizací,
jsem jedenkrát doširoka šířil Zákon mezi lidmi ve světě a zachraňoval lidi. V té době jsem
zachraňoval lidi způsobem, kterým to dnes dělá buddhismus. Tentokrát používám základní Zákon
Velkého Zákona, abych vykonal větší věci, takže Zákon, který vyučuji, má rozsáhlé vnitřní
významy. Protože věc, kterou chci udělat, je velmi velká, je mnoho Buddhů, Bohů a Taů, kteří mi
asistují při její vykonávání. Je to proto, že tento Zákon nevysvětluje jen principy jedné praxe
Buddhismu; vysvětluje principy vesmíru.
Celý vesmír se skládá z materiálních prvků Zhen-Shan-Ren. Uprostřed velmi vysokých sfér je to
Zhen-Shan-Ren. Uprostřed Zhen-Shan-Ren se může zrodit dobrota, zrodit krása, zrodit soucit a
mohou se zrodit jak pozitivní, tak negativní prvky. Co se pak týká Ren, ta může zrodit schopnost a
neschopnost vydržet, takže jak jde Zákon dále dolů, pravdy Zákona se stávají ohromnější a
komplikovanější. Yin a yang a vzájemné vznikání a vzájemné potlačování, to vše pochází ze ZhenShan-Ren. Na každé úrovni a každé sféře, jak to jde dolů až k tomuto lidskému stavu, stává se
mimořádně komplikovaným. Lidstvo má dobro a zlo, správné a nesprávné, a též city. Kromě toho
jsou lidské principy také převrácené [vůči principům vesmíru]. Uprostřed lidských principů vznikají
principy, jako král vládne zemi, vojáci dobývají svět a silní se stávají hrdiny. Poté, co se u lidstva
objevila polobožská kultura, vznikly ještě komplikovanější kulturní projevy, včetně věcí, které
lidská společnost prosazuje, jako např. shovívavost, spravedlivost, slušnost, moudrost,
důvěryhodnost a jiné takové věci. Kvůli tomu, že lidstvo postrádá spravedlivé pravdy Zákona, lidé
neví, co opravdový Zákon vesmíru je, a nemohou rozlišit, co je skutečně dobré od toho, co je špatné
nebo poznat správné od nesprávného. Lidé jsou formováni jak uprostřed buddhovské povahy, tak
démonické povahy. Když jsou lidé v nestálých náladách, mají zlé myšlenky nebo jednají
impulzivně, jsou řízeni démonickou povahou. Když jsou lidé ve velmi racionálním stavu a dělají
věci ve velmi dobrém a srdečném stavu mysli, jsou vedeni svou buddhovskou povahou.
Falun Dafa obsahuje pravdy a projevy materiálního života na všech úrovních. Zahrnuje všechno
a nevynechává nic, všechno je uvnitř tohoto Zákona. Velký Zákon přesahuje hranice buddhistické
školy. Pokrývá všechny pravdy Buddhů, Taů a Bohů a také zahrnuje pravdy, jež tyto pravdy
přesahují. Uvnitř něho je všechno. Vesmír existuje kvůli němu. Poskytuje normy pro všechno ve
vesmíru a stvořil nesčetné živoucí bytostí na každé úrovni. S tím, jak se Velký Zákon šíří do daleka,
mnoho Bohů, Buddhů a Taů na různých úrovních mi při dělání věcí asistují. V současnosti mají
mezi nesčetnými živoucími bytostmi, které získávají Zákon, největší problém v jeho získání lidé v
náboženstvích, protože mají ve svých srdcích bohy, ve které věří, své Buddhy a své Tay. Nevěří, že
jsou jiní bohové, jiní Buddhové a vyšší bohové. Proto tito lidé neposlouchají a nedívají se na Velký
Zákon. Toto je prvek, který je blokuje v získání Zákona. Tím neříkám, že jsou špatní, ale spíš jen to,
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že to, v co věří, jsou praví, spravedliví bohové minulosti, a to jim ztěžuje získat Zákon a stává se to
překážkou. Neví, že když náboženství dosáhnou bodu, kdy nejsou schopna lidi zachraňovat, i
samotní bohové získávají Zákon.
Víte, že Šákjamuni řekl: „V Období konce Zákona nebude můj Zákon schopen lidi zachránit.“
Zdá se, že těmto slovům nikdo nevěnoval pozornost, ale teď už vlastně je Období konce Zákona a
žádný Zákon jednoduše neexistuje. Moderní lidé nemohou opravdově chápat skutečný význam
Zákona, který Bohové a Buddhové v náboženstvích v minulosti učili, a ani mnichové a mnišky
nemohou rozumět původnímu významu písem. Mimo to se mnohé knihy napsané mnichy v průběhu
dějin četly jako písma. Tyto Zákony jsou teď ve zmatku a lidé ve světě už nevědí, jak kultivovat.
Ptal jsem se křesťanů, proč Ježíš učil, že když vás někdo udeří na levou tvář, měli byste mu
nabídnout vaši pravou tvář, aby vás uhodil. Nedokázali to jasně vysvětlit. To ukazuje, že je dnes pro
lidi těžké porozumět skutečnému vnitřnímu významu božích slov. Lidé si vykládají bohy a jejich
slova a co velké osvícené bytosti v minulosti řekly za použití názorů a způsobů myšlení moderních
lidí. Prostě teď nedokáží Zákonu porozumět. Ve skutečnosti je vnitřní význam toho, co Ježíš řekl,
velmi prostý: když vás jiný člověk udeří, dává vám ctnost; když trpíte, vaše vlastní karma bude
odstraněna. Pokud dokážete té druhé osobě s klidem nabídnout vaši druhou tvář, aby ji uhodila,
dosáhli jste velmi vysokého stavu mysli. Náboženská víra je vlastně kultivací. V zásadě záleží
kultivace na vás samotných a gong závisí na Mistrovi. Dokud si na lidské straně vedete dobře, Ježíš,
Bohové a Buddhové vám pomohou vyvinout si gong. Takto pomáhají bytostem, které zachraňují.
Kvůli kulturním, jazykovým, písemným a jiným omezením té doby Ježíš vyučoval jen principy na
povrchu, a ne jejich podstatu.
Při předávání Zákona dnes obsáhle vyučuji principy Zákona vesmíru. A stejně je pro lidi v
Období konce Zákona pořád obtížné Zákon získat. Tentokrát jsem si při předávání Zákona zvolil
pro začátek jeho předávání chvíli, kdy je pro živoucí bytosti nejsnažší Zákon získat. Vybral jsem si
pro začátek jeho předávání čas, kdy všechna náboženství dosáhla svých konečných fází a kdy se
lidstvo stalo nejhorším. Lidé této doby nemají ve svých srdcích lidské normy a velmi málo lidí
upřímně věří v bohy. Zvolil jsem si tuto dobu k předávání Zákona. Právě teď jsem říkal, že při
předávání Zákona jsem zodpovědný k lidem, jsem zodpovědný ke společnosti a vlastně jsem
zodpovědný i k bohům. Nemíchal jsem se do žádného náboženství, protože náboženství této doby
už dál nejsou jejich bohy uznávána. Je to proto, že jak společnost přišla do tohoto bodu, všechna
lidská srdce se pokazila. Přesto vím, že je hodně lidí, kteří stále mají buddhovskou povahu a kořeny
v Dobrotě; jen prostě sklouzávají s prudkým proudem lidské zkaženosti. Takže lidé tohoto období
mohou být stále zachráněni. Kromě toho, Zákon je nesmírný a jeho schopnost zachraňovat lidi je
nesmírná.
Tento Zákon se nepředává lidské společnosti pro pár dnů rozruchu. Zachraňováním lidí
ustanovujeme budoucnost. Tento Zákon, protože je tak nesmírný, obsahuje nesmírné vnitřní
významy a věci, které jsou v průběhu kultivace člověka vytvářeny praktikováním cvičení, jsou
mimořádně bohaté. Je to proto, že Velký Zákon není omezený na buddhistickou školu. Shromáždil
všechny schopnosti a je to Zákon vesmíru. Takže s něčím tak velkým, přemýšlejte o tom, když se
kultivujete do konce a do bodu dovršení, kolik věcí si v procesu vykultivujete? Když člověk dokáže
ve své kultivaci dosáhnout dovršení, jeho úroveň bude vysoká, jeho moc bude velká a jeho síla
Zákona bude také dost velká.
Právě teď jsem mluvil o jednom termínu: „vzájemné vytváření a vzájemné potlačování“. Co je
vzájemné vytváření a vzájemné potlačování? Vysvětlím vám tento princip. Proč bohové nepročistí
špatné lidi z lidské společnosti, démony z nebes a duchy z podsvětí? To by nešlo. Proč by to nešlo?
Bez ohledu na to, z které říše život je, pokud nemá [ve své existenci] bytosti hrající negativní úlohy,
pokud úspěch přichází k tomu životu, aniž by musel vynaložit úsilí, pokud neprošel utrpeními a
pokud život nízké úrovně nemusel projít namáhavým a pilným úsilím, aby získal to, co chce, pak
takové životy nebudou vědět, jak si vážit toho, co získaly a nebudou mít ten pocit, co přichází z
těžce dobytých zisků; a ještě méně budou vědět, co úspěch a neúspěch jsou. Nebudou mít tu radost
z uspokojení, nebudou vědět, co je utrpení a nebudou ani znát, co je štěstí. Přesně kvůli tomu, že má
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vesmír na vysokých úrovních kladné a záporné bytosti a Dobrotu a zlo na nižších úrovních a
démony a Buddhy, bohy a skřety a dobré lidi a zlé lidi na ještě nižších úrovních, mají životy ve
vesmíru vitalitu a jen díky překážkám mohou bytosti vést zajímavé životy.
Právě teď jsem hovořil o dimenzích, a tak budu trochu mluvit o dimenzích ve vesmíru a o
materiálních formách povrchu bytostí. Ve velmi, velmi vysoké sféře ve vesmíru už nejsou žádné
hmatatelné bytosti, ale hmota, která je beztvará a která naplňuje vesmír v extrémním mikrokosmu,
která je také živým, inteligentním životem. Jsou i některé, které jsou ještě mikrokosmičtější než
ona. Čím blíže k povrchu, tím větší zrnitost částic ve vesmíru. Dnešní lidská věda teď ví o
některých částicích, jako molekuly, atomy, neutrony, elektrony, kvarky a neutrina, ale to je velmi
daleko od konce materiálních částic – původní hmoty. Všechna hmota na této dimenzionální úrovni
lidstva je složena z molekulových částic. Vzduch, tento stůl zde, ubrus, železo, hlína, kameny, voda
– každý druh věci je tvořen molekulami, touto úrovní částic. Často hovořím o tomto principu:
říkám, že mysl lidí ovládají bohové a že mozky vědců omezují bohové. Lidé nemohou přijít na to,
jak se prolomit skrz tuto dimenzionální úroveň. Ať už jsou to molekuly nebo atomy, zaměřují se jen
na studování izolovaných forem částic, jedné částice nebo formy existence několika částic. Nemají
způsob, jak se podívat na celou rovinu molekulových a atomových částic. Samozřejmě, tento druh
technologické metody zrovna teď neexistuje. Až budou lidé moci opravdu vidět tuto rovinu, objeví
jiné dimenze. Je to zrovna tak prosté. Tyto dimenze jsou celkem rozpínavé a nádherné. Nelze použít
myšlenky a způsoby myšlení běžných lidí k pochopení jejich časoprostorů a konceptů velikosti; lidé
musí z tohoto stavu myšlení vystoupit, aby jim porozuměli. Mnoho dimenzí tvořených
mikrokosmickými částicemi je ještě rozpínavějších než tato naše dimenze.
Částice mají energii. Proto v tomto světle, čemu se to rovná, je to, že starý vesmír byl složen z
energie. Lidstvo došlo k pochopení, že atomy mají radioaktivitu, že atomová jádra mají
radioaktivitu a že neutrony mají radioaktivitu. Ale věděli jste, (že když se jde dolů ke kvarkům a
neutrinům), čím je hmota mikrokosmičtější, tím větší je její energie a tím silnější je její
radioaktivita? Lidé, ti si ještě neuvědomili, že tato povrchová hmota složená z molekul má také
radioaktivitu. Tělo je prostě složeno z molekul a všechno v materiálním světě je složeno z molekul
a lidé nemohou vnímat a cítit energii a radioaktivitu molekul. Výzkumné metody lidského světa,
testovací nástroje v laboratořích a testovací přístroje jsou samy všechno povrchové předměty
složené z molekul. Přístroje, které lidstvo k měření energie používá, jsou složeny z molekul. Jak
byste mohli testy detekovat, že molekuly mají energii? Proto lidé energii z molekul testováním
detekovat nedokáží. Ve vesmíru nejsou molekuly v žádném případě konečnou úrovní částic a ony
také mají energii, když se bytosti z částic o jednu úroveň vyšší než molekuly na ně dívají stejným
způsobem, jako se lidé dívají na atomy. V kultivaci si někteří kultivující nejenom zvyšují gong
nahoru, ale také dolů. Pokud se podíváte na lidi z pohledu té úrovně, zdá se to jedinečně exotické.
To znamená, že částice v rámci úrovně molekul nejsou těmi nejkrajnějšími a největšími částicemi.
Víme, že atomy obsahují atomová jádra a elektrony. Nezdá se být forma elektronů obíhajících
kolem atomových jader stejná jako forma této Země a několika planet obíhajících kolem slunce? Ať
už je jakkoli malá a ačkoliv je ta částice mikrokosmická, rovina její úrovně může být ještě větší [než
tato zde]; to znamená, že celkový objem je velmi velký. Když se díváte na osobu, např., když se
někdo dívá jen na jednu molekulovou částici osoby, nebude schopen tu osobu vidět; jen pohledem
na povrch, který je tvořen všemi těmi částicemi této úrovně, která osobu tvoří, jsme schopni tu
osobu vidět. Kdybyste mohli použít vysoko-zvětšovací extra širokoúhlý mikroskop ke zvětšení
atomu do velikosti Země a pak se podívali, kolik je v něm organismů – samozřejmě, lidé to zrovna
teď nedovedou – kdybyste to viděli, objevili byste, že je to jiná scéna a pro životy tam jsou to
obrovská nebesa a země.
Právě teď jsem řekl, že molekuly nejsou největšími částicemi na povrchové úrovni. Co je tedy
největší vrstva částic? Lidé nikdy nebudou největší vrstvu částic znát. Ale lidé svýma očima mohou
vidět částice o jednu vrstvu větší než molekuly, i když se o nich neodvažují přemýšlet. Tyto planety
v kosmu, tyto planety ve vesmíru, nejsou vrstvou částic? Protože vaše názory jsou limitovány
omezeními dnešní vědy, můžete jen vidět, že planety jsou roztroušeny po nebeském těle, ale ony
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mezi sebou mají vnitřní spojení. Z makrokosmu, jako např. kdyby se lidské tělo mělo stát daleko
větším než planeta a když ji váš objem, vaše tělo, vaše myšlení a vaše kapacita daleko předčí – jako
když se člověk dívá na molekulu – kdybyste se podívali, nebyly by tyto planety dost podobné
struktuře mikrokosmických částic? Lidé nemají tolik moudrosti a představivosti. Řekl bych, že
Buddhové jsou ve skutečnosti těmi největšími vědci. Věda lidstva lidstvo zablokovala. Empirická
věda lidstva vytvořila mnoho dlouhotrvajících mylných konceptů a lidé jsou tím omezeni. Pokud
jdete za ni, pak říká, že nejste vědečtí. Lidé používají tento druh takzvané vědy, aby se víc a víc
zablokovali, a jsou méně a méně schopni porozumět pravdě vesmíru. Moderní empirická věda tvrdí,
že vývoj člověka pochází z evoluce. Ve skutečnosti to, co evoluční teorie předkládá, jednoduše
neexistuje; lidé nejsou ani v nejmenším vytvarováni evolucí. V průběhu dějin prošlo lidstvo vícero
civilizacemi a každé období civilizace mělo jiný obsah. Když už jsem jednou zavedl řeč na tento
předmět, chtěl jsem, abyste se dozvěděli víc, protože vaše úrovně vzdělání jsou poměrně vysoké a
vaše schopnost porozumění je poměrně silná (potlesk), takže o tomhle promluvím o něco víc.
Vesmír nebyl ani náhodou vytvořen Velkým třeskem, jak tvrdí dnešní vědci. Lidé se ani náhodou
nevyvinuli z čeledě opic. Když Darwin kdysi svoji teorii evoluce zveřejnil, jeho teorie byla plná
mezer. On sám byl ostýchavý, nervózní a nejistý, když ji překládal. Největší slabostí té teorie je, že
během období, kdy se opice vyvíjely v lidi, neexistuje příliš dlouhý historický proces. Ani dnes se
nevynořily žádné pozůstatky z tohoto období; do dnešního dne nikdo žádné nenalezl. A stejně lidé
tuto teorii přijali a věří v ni, jako by to byla pravda. Dnešní empirická věda je iluze. Lidstvo jde
špatným směrem a lidé nemohou vidět pravdy vesmíru, ani se neodvažují uznat existenci jiných
dimenzí. Přesto se různé úkazy z jiných dimenzí, které nemohou být jasně vysvětleny, mohou v této
dimenzi lidstva projevovat. Ale lidé se neodvažují je přijmout nebo je uznat a myslí si, že by to
nebylo vědecké. Když se použijí moderní vědecké metody k pochopení toho, čemu se nerozumí,
pak to nebude vědecké? Protože věda stanovila pro vědu spoustu definic, lidé se je ve snaze věci
pochopit neodvažují překročit.
Když jsem přednášel o vesmíru, předložil jsem koncept malého vesmíru. Nejenom, že se lidé
neodvažují představit si, jak velký tento malý vesmír je – samozřejmě, lidská myšlenka se vždy
snaží prokázat, jak velký vesmír je – moderní věda toto pojetí malého vesmíru, o kterém mluvím,
ještě nemá. Věda má za to, že tento vesmír je vesmírem, který mohou oči vidět. Ale jak velký je
tento vesmír, o kterém mluvím? Nelze to popsat za použití lidských čísel a jazyka, nicméně může
být popsána jeho přibližná struktura – víte, kolik je v malém vesmíru galaxií, jako Mléčná dráha?
Mezi těmi, kdo tu sedí, mohou být někteří lidé s tímto druhem odborné znalosti, kteří se to naučili z
knih, ale co říkám já, je jiné. V tomto současném malém vesmíru je více než 2,7 miliard galaxií,
jako Mléčná dráha, méně než tři miliardy. K tomu dospějete metodou použití lidských očí, které
vidí objekty, a popisuje to druh strukturové formy nebeského těla, které mohou lidé rozumět. Ve
vesmíru budoucnosti se toto číslo změní. Šákjamuni jednou něco řekl, konkrétně, že je tolik Buddhů
Tathagátů, kolik je zrnek písku v řece Ganze. Šákjamuni byl Buddha Tathagáta; řekl, že Buddhů
Tathagátů je tak mnoho jako zrnek písku v řece Ganze. To bylo řečeno použitím Buddhových očí na
dívání se na objekty. Ve skutečnosti, když se díváte na nebeská tělesa v malém vesmíru bez
překážek, budou tak početná jako zrnka písku a tak hustá jako molekuly. Hranice tohoto malého
vesmíru má vnější plášť, takže je pak tento malý vesmír největší hranicí v tomto vesmíru?
Samozřejmě, že ne. Když se podíváte na tento malý vesmír z pohledu větší, rozlehlejší dimenze,
není to nic víc, než částečka ohromné dimenze.
Co je tedy mimo vesmír? Když se projde velmi dlouhou časoprostorovou cestou a při pohledu ze
vzdáleného místa, uvidíte světelný bod. Jak se přibližuje, zjistíte, že tento světelný bod se zvětšuje a
zvětšuje a zvětšuje. V tomto bodě objevíte, že je to také vesmír, přibližně velikosti toho našeho
vesmíru. Kolik takových vesmírů tedy je? Za použití způsobu, jakým se na objekty dívají lidé, stále
vidíte přibližně tři tisíce takových vesmírů. Všechno tohle jsou pojmová čísla založená na lidských
pochopeních a jejich pochopeních vůči jednomu typu materiálního prvku. Struktura vesmíru je
neobyčejně složitá. Vně tohoto je další vrstva vnějšího pláště; to utváří druhou úroveň vesmíru. V
ještě větším rozhraní, které jde za tento vesmír druhé úrovně, jsou další tři tisíce vesmírů stejné
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velikosti, které vytváří vesmír třetí úrovně. To nejsou jen vrstvy dimenzí. [Co se týče] devíti úrovní
Nebes, o kterých v běžné společnosti mluví náboženství, pokud použiji rovinu této vrstvy částic,
abych je viděl, těchto devět úrovní Nebes jsou hranicí devíti planet sluneční soustavy odpovídající
dimenzi ve Třech říších složené z jedné vrstvy částic. Naše sluneční soustava je v jižním cípu hory
Sumeru. Často říkám, že život a vesmír budou pro lidstvo navždy záhadami. Lidé nebudou pravdu
vesmíru nikdy znát, ani pro ně nebude možné, aby jasně určili, kde se nachází nejpůvodnější
důvody, které jsou podstatou života, protože lidé nikdy nebudou schopni svoji vědu a technologii do
toho mikrokosmického stavu rozvinout. Někteří lidé si myslí: pokud to bude takto pokračovat,
nestanou se věda a technologie lidstva víc a víc rozvinutější? Tak to ve skutečnosti není. Ačkoli
byly věda a technologie lidstva přímo manipulovány a ovládány mimozemskými organismy, lidská
věda a technologie a tyto mimozemské organismy byly zase samy uspořádány bohy. Věda a
technologie se jen pohybují podle božích uspořádání. Lidská společnost pouze jedná v souladu se
změnami v nebeských jevech. Dějiny minulosti se neustále opakují a dnešní historie je opakováním
a úpravou dřívějších dějin.
Tyto věci, o kterých jsem právě teď mluvil, měly trochu rozšířit vaše myšlení; to bude pro vaši
kultivaci přínosné. Vesmír není takový, jak si ho lidstvo představuje. Takže jak velký vůbec tento
vesmír je? Vyprávěl jsem vám o pojetí vesmíru. I kdyby se k němu přidaly stovky milionů dalších
úrovní, je to stále jen částečka prachu v nesmírném nebeském těle. U lidí mohu použít principy a
spoustu čísel, abych vám to vysvětlil, ale lidé předně nemají žádný způsob, jak to zažít, ani to nikdy
nebudou schopni vidět, protože lidé nemají ten druh božské struktury těla, kterou mají bohové, a
jejich myšlenková kapacita a moudrost by to stejně nedokázaly snést. Lidé nemají ten druh myšlení
a lidský mozek nedokáže snést pojmy tak nesmírné. Je to proto, že jen když se kultivující dostanou
do tak vysoké úrovně, kdy se jejich mozek, myšlení a tělo stanou tělem vysokoenergetické hmoty,
mohou mít tak mnoho energie, tolik objemu a tolik moudrosti. Lidský mozek proto postrádá
kapacitu pro smysly, jež plně přesahují člověka nebo vysokoúrovňové projevy reality. Vědomosti,
které jsou lidé schopni získat, jsou omezené.
Z jiné perspektivy, pokud chtějí lidé znát věci tak vysoké, musí mít tak vysokou morální sféru.
Bohové nedovolí lidem nesoucím lidské pocity, aby dosáhli úrovně Buddhů. Je absolutně nemožné,
aby se věda a technologie lidstva vyvinuly do bodu, kdy budou tak vysoké jako Buddhové. Proč?
Víte, lidé mají lidské emoce a různá připoutání. Jejich různé touhy jsou tak početné a mají také
soutěživost, závist a věci toho druhu. Přemýšlejte o tom každý, pokud by ten [člověk] opravdu šel
do říše Buddhů, neušpinil by Buddhovu říši? Možná kdybyste tam byli s Buddhou, začali byste
kvůli něčemu žárlit a byli s Buddhou ve sporu. To rozhodně není dovoleno. Kdybyste se nezbavili
připoutání k žádostivosti, při spatření, jak velmi krásná je Velká Bódhisattva, od té chvíle byste
měli vůči bohům žádostivost. To na nebesích rozhodně nemůže existovat. Proto se lidská věda a
technologie nikdy nerozvine do sféry Bohů a Buddhů. To znamená, že vědeckým a technologickým
metodám lidstva nikdy nebude dovoleno dosáhnout sféry bohů, to je jisté.
Právě teď jsem hovořil o principu vzájemného vytváření a vzájemného potlačování. Teď to
vysvětlím více. Uprostřed velmi vysoké říše existují životy velmi prostým způsobem a jejich
myšlenky jsou velmi prosté, čisté a nezkažené. Ale jejich moudrost je nesmírně velká. A pak ještě
níž se vynořuje existence jednoho života s dvěma povahami a ještě níž se to změní na dva rozdílné
druhy materiálních prvků. Protože nebeské tělo vesmíru je velmi velké, jak postupuje dále dolů,
objevuje se postupně napětí mezi těmi dvěma druhy hmoty. Ještě níž jsou rozdílné charakteristiky
těch dvou odlišných a konfliktních druhů hmoty víc a víc patrné a objevují se formy existence
kladných a záporných životů. Ještě níž jsou Buddhové (králové Zákona) a démoni (králové
démonů). Zároveň se objevuje mnoho rozdílných druhů kontrastujících prvků, jako yin a yang, taiji
a jiné. Ještě níž to dává vzniknout principu vzájemného vytváření a vzájemného potlačování a
konfliktní povaha těch dvou druhů hmoty roste víc a víc.
Obzvlášť když dorazí k lidské společnosti, je tento princip vzájemného vytváření a vzájemného
potlačování dost patrný. Když chce člověk vykonat dobrý skutek nebo špatný skutek, musíte
překonat odpovídající konflikty; jenom pak můžete tento skutek dokončit. Bez ohledu na to, zda je
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to osoba, organizace, firma v moderní společnosti nebo vláda, když chcete něčeho dosáhnout,
musíte překonat hodně překážek předtím, než můžete ten čin dokončit. Jenom když se jde v souladu
s vůlí Nebes, přijde úspěch přirozeně. Jinak to nebude tak, že cokoliv chcete, uděláte bez námahy, a
jakmile to začnete dělat, uspějete. Mluvíc podle pravd této úrovně lidí, lidé zanechali obrovské
množství karmických dluhů z dělání špatných věcí, takže jakmile člověk něco udělá, bude ty dluhy
muset zaplatit. Jelikož je princip vzájemného vytváření a vzájemného potlačování skoro
všudypřítomný, je pro lidi těžké cokoliv udělat. Jakou to má tedy výhodu? Pravdy Zákona jsou
vyvážené. Hovoříc z jiného úhlu, jen po překonání odpovídajících konfliktů dostane bytost to, co
dostat chce, bude cítit, že [k té věci] bylo těžké přijít, a jen tehdy si jí bude vážit a jen tehdy bude
znát uspokojení, které přichází po jejím získání, a radost a štěstí, které přichází po úspěchu. Kdyby
nebylo této protichůdné povahy, pak o tom přemýšlejte: jakmile byste chtěli něco udělat, dokázali
byste to; jakmile jste to udělali, dokončili byste to; jakmile byste chtěli něco udělat, dokázali byste
to. Nemuseli byste o nic usilovat, všechno by bylo bez námahy a nic by se neukázalo jako obtížné.
Cítili byste, že život je beze smyslu. Cítíte se šťastní přesně kvůli tomu, že jste prošli problémy,
abyste něco získali. Taková je lidská existence. Proto lidé žijí s elánem.
Doufám, že skrze tyto věci, o kterých jsem právě mluvil, mohou všichni z vás rozšířit své
myšlení. To vám pomůže usilovat v kultivaci kupředu. Když začnu o těchto věcech mluvit, mám ke
sdělení tak moc věcí. Někdy chci mluvit o všech různých věcech naráz. Protože čas je velmi krátký,
chci to udělat tímto způsobem: přišli jste sem se spoustou otázek a poté, co jste mě viděli, máte
spoustu otázek, na které se chcete zeptat, takže udělám, co budu moci, abych vám všem dal čas a
otázky pro vás zodpověděl. Měli byste pozorně poslouchat. Toto se také počítá za přednášení
Zákona a bude to zaměřeno na specifické situace. Takže teď vám odpovím na vaše otázky. Můžete
se postavit, abyste se zeptali, ale mluvte hlasitě, aby vás každý mohl slyšet. Také mně nahoru
můžete posílat lístečky.
Můžete zvednout ruku, zatímco sedíte, a pak položit otázku. Když napíšete příliš moc, pak to
zabere čas je přečíst, takže při psaní na lístky papíru jděte k věci: co je první otázka, pak, co je
druhá otázka. Buďte trochu struční.
Otázka: Co se stane staršímu člověku, když nedosáhne dovršení?
Mistr: Tento student položil reprezentativní otázku. Mezi lidmi, kteří zde sedí, je jich víc
starších. Otázka, kterou položil, je: co se stane s těmi staršími lidmi, kteří nedosáhnou dovršení?
Kultivace je velmi vážná věc. Není to jako věci dnes v Číně, kde každý jde zadními dveřmi, aby s
věcmi pohnul. Tak by to nešlo. Co by tedy měli dělat? Jen když se opravdově kultivujete pevným
způsobem, bude to fungovat.
Při zodpovězení této otázky bych nejdřív rád chvilku promluvil o vztahu mezi kultivací a prací.
Kultivace váš normální život [negativně] neovlivňuje. Ať už vedete firmu ve společnosti nebo jste
vysoký politik ve vládě, můžete kultivovat v kterémkoliv zaměstnání v lidském světě. V minulosti
Ježíš něco řekl: řekl, že pro bohaté lidi je dosáhnout Nebeského království těžší, než pro velblouda
projít uchem jehly. Proč to řekl? To proto, že se mnoho lidí nemůže vzdát připoutanosti k penězům.
Ve skutečnosti vám povím, že byste se neměli zaobírat tím, kolik peněz máte. I když je dům vaší
rodiny postavený ze stohu peněz a vaše příjezdová cesta je dlážděna zlatem, bez ohledu na to, jak
vysokým jste úředníkem nebo dokonce i když jste prezidentem státu, pořád můžete být dobrým
člověkem. Můžete se kultivovat v prostředí, ve kterém se nacházíte, a skrz konflikty vaší
společenské vrstvy. Přemýšlejte o tom, mezi námi, co tu sedíme, jsou lidé z různých společenských
vrstev. Někteří lidé pracují, jen aby měli co jíst. Některé konflikty vyvstanou mezi lidmi skromného
živobytí. Člověk z této společenské vrstvy může vytrvat v bytí dobrým člověkem uprostřed
konfliktů a utrpení, a tak dosáhnout standardu pro kultivaci a nakonec se dovršit. Mezitím lidé ze
střední vrstvy mají konflikty té společenské vrstvy. Snaží se být dobrými lidmi uprostřed svých
konfliktů a zlepšit se k vyšším úrovním. Tím způsobem mohou být také oni ve svém praktikování
úspěšní. Zjistil jsem, že teď se mohou lidé v kterékoliv společenské vrstvě zlepšit k vyšším úrovním
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a kultivovat. Prezident státu má rovněž starosti své vlastní arény a konflikty specifické pro tu
společenskou vrstvu. Konflikty existují i mezi státy a mezi etniky; celé lidstvo je stejné. Pro lidi je
žití ve světě bolestivé, a proto mohou kultivovat. Já tady říkám učedníkům, aby při chápání
kultivace vystoupili z hranic náboženství a aby uskutečňovali opravdovou kultivaci lidské bytosti.
Takže pro starší lidi je praktikování kultivace to samé. Moje praxe je ta, která kultivuje jak
povahu, tak život člověka; zatímco člověk praktikuje kultivaci, ta prodlouží jeho život. Není tam
tedy dostatek času? Ale podmínkou je, že starší lidé musí být ještě pilnější a přistupovat ke kultivaci
s vážností. Pokud starší lidé z nějakého důvodu opravdu nemohou dovršení dosáhnout, pokud na
konci svých životů a předtím, než se přiblíží smrti, přísahají, že: „příště rozhodně musím
kultivovat“, pak si s sebou, až se převtělí, ponesou Kola Zákona a kultivační věci a budou
pokračovat ve své kultivaci z předchozího života. (Potlesk) Další možností je, že být člověkem je
prostě moc bolestivé, a oni proto nemusí chtít přijít znovu. Co by se pak mělo udělat? Jakkoliv moc
kultivovali, tolik obdrží. Pak budou posouzeni, aby se rozhodla jejich současná kultivační úroveň.
Pokud je to úroveň nebes ve Třech říších, pak půjdou do té úrovně nebes, aby se stali bytostí té
úrovně. Pokud dokážete vystoupit ze Tří říší, ale jen prostě nemáte Stav dosažení dovršení, pak
můžete jít do nebeského království nebo ráje, abyste se stali vnímající bytostí. Ty ráje nejsou, jak si
je lidé představují – že jsou tam jen Buddhové a Bodhisattvy a nic víc. Jsou v nich nesčetné
vnímající bytosti a jsou to nesmírně vzkvétající a nádherné ráje. V nich přebývají nebeští lidé
(potlesk), ale pro lidi jsou to také bohové. Nelze je zrovnávat s lidmi ve světě; jen zkrátka nemají
žádný Stav dosažení. Tvoje otázka byla v podstatě zodpovězena (Potlesk).
Otázka: Jak bychom měli chápat myšlenku, že učedníci pravé kultivace nemají zdravotní
problémy?
Mistr: V pevninské Číně mají lidé z mnohých oblastí rčení, a když měli lidé zdravotní problémy,
které bylo těžké vyléčit, byli jiní lidé, kteří jim říkali: „Měl by sis pospíšit a jít se učit Falun Gong.
Uzdravíš se hned, jak ho začneš praktikovat.“ Proč to tak bylo? Bylo to proto, že úpravy, které
kultivace Falun Gongu na lidských tělech dělá, jsou velmi rychlé. Účelem je umožnit jim, aby
okamžitě nastoupili kultivaci poté, co byli upraveni, takže to vůbec není tak, jak to chápou běžní
lidé. Když se lidé přijdou učit praxi, docílí nejlepších výsledků, když nemají žádnou myšlenku na
vyléčení svých zdravotních problémů. To proto, že kultivace od lidí vyžaduje, aby neměli
připoutanosti, a tak budou vyléčeni bez jakéhokoliv usilování. Jakmile má člověk usilování, je to
připoutání, a výsledky místo toho budou špatné. Když řeknete – já jsem si jen přišel vyléčit své
zdravotní problémy, pak máte připoutanosti, protože šíření Velkého Zákona světu se nedělá s cílem
léčit zdravotní problémy, ale pro zachraňování lidí; naše léčení zdravotních problémů je upravování
těl těch, kdo mají být zachráněni. Váš příchod kvůli připoutání je to samé, jako držení se toho
zdravotního problému a nepouštění se ho, a v tom případě nemáme způsob, jak se toho zdravotního
problému zbavit.
Představy lidstva a pravdy vesmíru jsou při porovnání opakem jeden druhého; protože čím víc
člověk o něco usiluje, tím méně to bude mít. Jen když se takového myšlení vzdáte, vzdáte se
zdravotního problému. Když člověk přichází kultivovat, neměl by myslet na léčení zdravotních
problémů; nemůže mít usilování. Takže ti, kdo mají zdravotní problémy, by na své zdravotní
problémy neměli myslet, když dělají praktikování. Když nemáte usilování, nevšímáte si toho a
myslíte jen na cvičení, a čím víc cvičíte, tím líp to půjde. Možná se vrátíte domů ze cvičení a
všechny vaše zdravotní problémy přes noc zmizí. (Potlesk). Lidé v mnoho oblastech pevninské
Číny si šuškají takovéhle věci. Cítí, že je to zázračné. Mnoho lidí se toto cvičení učí a počet lidí,
kteří se ho učí, pořád stoupá.
Takže to je princip, o kterém jsem mluvil: to jest, ti, kdo nemají žádné usilování, mají
nejrychlejší výsledky, zatímco ti s usilováními budou mít pravděpodobně pomalejší výsledky. Můj
pohled na zdravotní problémy je takovýto: když tyto věci pro učedníky dělám, nenazývám to léčení
zdravotních problémů. Nazývá se to pročišťování původních těl kultivujících. Účelem pročišťování
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je vystavět základy pro jejich kultivaci. Ti, kdo ve svých tělech mají zdravotní problémy, nemohou
vytvářet gong. Co by se tedy mělo udělat? Když přijdete a děláte cvičení, prostě přijďte a dělejte je;
neměli byste mít žádné připoutání nebo usilování, a to bude to nejlepší. Tímto způsobem mohu vaše
tělo pročistit – pročistit ho do stavu téměř bez zdravotních problémů. Ale v ojedinělých případech
nebo za okolností, že vaše kultivace nebude ovlivněna, vás mohu stejně nechat s nějakými vjemy
odstraňování karmy a zdravotních problémů. Proč se trochu nechává? Dělá se to proto, že je nutné
zlepšit pochopení některých kultivujících. Přemýšlejte o tom, pokud povrch těla člověka nemá
zdravotní problémy, je nadprůměrný, a pokud nemá vjemy odstraňování karmy, pak to nebude
kultivace. Samozřejmě, že by věřil [v kultivaci]; za těchto podmínek, kdo by nevěřil? Věřil by až do
konce. Takže některé prvky, jež se v kultivaci mají použít, musí být pro některé jednotlivce
ponechány v souladu s jejich okolnostmi a to se dělá, aby se vidělo, jestli věří. Účelem je přimět
kultivující kráčet vpřed prostřednictvím osvícení se k věcem. Není to tak? (Potlesk)
Ale je ještě další záležitost, kterou pro vás všechny objasním: když lidé kultivují, pořád budou
zažívat nějaké problematické věci a pořád budou existovat těžkosti. Těžkosti se budou projevovat
dvěma způsoby: jeden jsou nepříjemné vjemy, které bude tělo zažívat; další je, že druzí budou
vyprovokovávat váš hněv. Řeknu vám, že příčiny tělesného nepohodlí nejsou zdravotní problémy, i
když projevy jsou ty samé. Měli byste všichni vědět, že se odstraňuje karma. Co je „odstraňování
karmy?“ Ve skutečnosti pročišťuji celé vaše tělo. Lidské bytosti, zatímco se převtělují mezi
běžnými lidmi, se život po životě převtělují. Někteří se reinkarnovali něco přes dvacekrát a někteří
se reinkarnovali přes třicetkrát nebo i víc. Při tolika převtěleních a při převtělování se mezi lidmi
tam a zpět člověk pokaždé vytvoří velké množství karmy. Samozřejmě, v každém životě, když mají
lidé zdravotní problémy a trpí, nějakou [karmu] si odstraní, ale v každém životě jí bude hodně, a
když se jí nasbírá moc, člověk onemocní. Když mají lidé zdravotní problémy, vyhledají doktory,
aby je vyléčili. Když doktoři léčí jejich problémy, postarají se jen o věci na povrchu těla. Lidé
odstraní nějakou karmu díky trápení nebo onemocnění, ale většina karmy a hlavní důvod toho, co v
podstatě zdravotní problém způsobuje, jsou v jiných dimenzích. Lékaři nemohou tyto věci vyléčit a
hlavní důvod onemocnění je pořád tam, takže v každém ze svých mnoha životů budou mít lidé
nějakou přebytečnou karmu.
Víte, jaká jsou těla dnešních lidí? Když přednáším, vidím, jak černá hmota vyplňuje kostní dřeň
některých studentů. Samozřejmě, nelze to vidět v této dimenzi, protože karma existuje v jiných
dimenzích. Co by se tedy mělo udělat? Lidské tělo je od mikrokosmických částeček k povrchových
částicím, a při pohledu na vrstvu po vrstvě od malé k velké a trojrozměrně, přesně jako letokruhy
stromu; žádná vrstva není čistá. Chci vaše tělo pročistit od jeho nejniternější části. Pokud
nekultivujete, nikdo pro vás takouto věc neudělá. V minulosti buddhismus učil, že lidé nemohou v
jednom životě v kultivaci uspět, že sami lidé se nedokáží pročistit, a že zlepšit se je ještě obtížnější.
Pokud se chce člověk kultivovat vpřed, musí mít spravedlivý Zákon; jen tak to bude fungovat. Jestli
chcete kultivovat ve Velkém Zákonu, vezmu karmu uskladněnou v těch vašich tělech, znečištění,
které bylo vytvořeno a příčiny za vším, co je ve vašich tělech špatné, a vytlačím to ven. Nebyli
byste schopni to vydržet, kdyby to bylo z vašeho povrchového materiálního těla vytlačeno hned;
zemřeli byste. Takže co by se mělo udělat? V procesu vytlačování bude většina z toho odebrána
skrz jiné dimenze a odsunuta z vašeho těla. Jen mimořádně malá část bude vytlačena skrz povrch
vašeho těla.
Proč odejde skrz povrch? Nebylo by to vyřešeno, kdyby to všechno odešlo přes jiné dimenze?
Udělat to tímto způsobem se neshoduje se zákony Nebes. Se ziskem musí být i ztráta. Když člověk
něco dluží, musí to splatit. To jsou zákony Nebes. Když lidé vytvářejí karmu, musí ji splatit, a
obzvlášť to platí pro kultivující. Ve skutečnosti vás nechám splatit jen trošku, což se počítá za to, že
jste to splatili vy, a dělám to přesně kvůli tomu, že máte přání kultivovat. I když vás nechám snést
jen trochu na povrchu, stejně náhle ucítíte, jakoby vaše tělo zažívalo velký zdravotní problém, a
bude to strašně bolestivé. Někteří lidé opravdu cítí, jakože to nepřežijí. Ti s dobrým pochopením
budou vědět [že si mají myslet:] “Když kultivuji, čeho bych se měl bát? Slyšel jsem Zákon, četl
jsem knihy a rozumím všem principům. Čeho bych se měl ještě bát?“ Je to taková prostá a pevná
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myšlenka, ale ve skutečnosti září víc než zlato. Nevzal si léky ani nešel k doktorovi. Najednou je v
pořádku a prošel závažnou zkouškou a velký kus karmy byl odstraněn. Větší podíl karmy je
vytlačen v jiných dimenzích. Podíl vytlačený na povrchu je ve skutečnosti jen malinký kousek, ale
tato karma se počítá za odstraněnou a počítá se, že jste ji splatili. Takže během kultivačního procesu
budou někteří lidé zažívat bolest v těle, ale tento vjem bolesti je odlišný od jakéhokoliv zdravotního
problému. Takže tam vyvstanou tyto druhy situací a skrze ně bude zkoušen váš základní stupeň
odhodlání. Skrze zkoušky budete souzeni, jestli se můžete považovat za praktikujícího nebo ne a
jestli v té době věříte v tento Zákon. Kultivace Buddhovství je vskutku velmi vážná záležitost.
V kultivaci nad Zákonem Trojitého světa bude tělo pročišťováno do vysokého stupně; to se také
nazývá tělo Arhata. Tělo v té době už bude zlepšeno do bodu, kdy je tělem vysokoenergetické
hmoty, mající ne víc než jedinou obyčejnou lidskou buňku. Z povrchu bude vypadat stejně jako tělo
běžné osoby, ale bude jiné. V té době už dál nebude karma nemoci, protože světské zdravotní
problémy už toto vaše tělo utvořené z vysokoenergetické hmoty nemohou ovlivnit. Při vašem
opuštění Zákona Trojitého světa už bude všechna vaše karma nemoci vytlačena ven. V kultivaci v
Zákonu Trojitého světa se bude v těle objevovat nepohodlí nebo se člověk dostane do děsivé, leč
neohrožující situace. Když se to stane, nebudete se bát, ale druhé to vyděsí k smrti. Tyto věci se
stanou. Je tolik učedníků opravdově kultivujících Velký Zákon, ale žádné problémy se nevyskytly.
Pokud kultivujete, ochráním vás. Samozřejmě, pokud nekultivujete, nebudu se o vás starat; dělám
tyto věci pro kultivující. Takže byste neměli tahat lidi, aby se vyléčili. V současnosti se záležitostmi
běžných lidí nezabývám a žádný z vás by neměl dělat věci, které poškozují Zákon. Pokud člověk
nekultivuje, musí nést následky všeho, co udělal. Bez ohledu na to, co se mu přihodí, všechno to má
příčinné důvody. Tato otázka je zodpovězena.
Otázka: Může dnes [Mistr] pročistit tělo každému? – hlavně ty věci, které zůstaly po studování
jiných praxí.
Mistr: O tyto věci se nebojte. Mohu vám říct, že potom, co jste tu seděli a naslouchali
přednášce, až odtud vyjdete, je zaručeno, že se změníte. Když o tom mluvím, chci těm studentům,
kteří nejsou pilní, říct: chcete být kultivující, ale nestanovili jste pro sebe přísné požadavky,
studujete a kultivujete s přestávkami, a tak se ve vašich tělech objeví problémy. Důvod je, že když
opravdově nekultivujete, tělo se vrátí do stavu běžného člověka. Tehdy se budete divit: „Proč na
tom není moje tělo nikdy dobře?“ Kultivace je vážná. Proč na tom není dobře? To byste se měli ptát
sebe. Věříte v Zákon? Věříte, že jste kultivující? Je vaše mysl tak pevná? Pokud opravdu dokážete
mít stav mysli, která má odhodlání pro kultivaci, a dokážete opustit lidské pocity, pak to nepotrvá
ani vteřinu a vaše onemocnění zmizí. (Potlesk) Rozkolísanost do kultivace nepatří. Vaše mysl je
nejistá, když kultivujete, a přemýšlí: „Je tento Zákon opravdu, jak [ho Mistr popisuje]?“ To je to
samé jako ptaní se: „Kultivuji se? Jsem teď běžný člověk nebo kultivující?“
Opravdová kultivace Buddhova Zákona není tak lehkomyslná jako náboženství v Období konce
Zákona. Kultivace je velice vážná věc. Pokud nejste odhodlaní, všechno vaše úsilí bude zbytečné.
Pokud se můžete vzdát slávy, zájmu a emocí a stejně se nedovršíte, i já budu na konci cítit, že to
není fér. Pro lidskou bytost je vzdání se slávy, zájmu a citu to samé jako vzdání se samotného
života. Pro co lidé žijí? Není to jen pro peníze, slávu, lidské city a tak dál? Pokud se jich můžete
vzdát, jste pořád člověk? (Potlesk) Lidé pro tyto věci žijí; jen bohové jsou bez nich. (Potlesk) Ale
řeknu vám, že bohové nejsou nepohybliví jako sochy, jak si je lidé představují. Lidé to neví, ale
Nebesa jsou ve skutečnosti nesmírně nádherná. Oni vědí líp než lidé, jak se bavit, ale věci tam jsou
vznešené, shovívavé a nesmírně nádherné. Přesně kvůli tomu, že mají tak vysokou sféru, vlastní
zvláštní schopnosti. Jejich těla se mohou vznášet a poletovat. Všude je krásně. Lidský jazyk to
nedokáže popsat. Lidské bytosti tady nemají barvy, které existují tam. Vzhled bohů je nesmírně
krásný. Jsou tak úžasní.
Mezi námi, kdo tu sedí, jsou starší lidé, a samozřejmě jsou tu také mladí lidé. V kultivaci by se
lidské tělo mělo vrátit ke svým vrozeným, původním vlastnostem. S tím, jak lidé postupují [v
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kultivaci], mládnou. Když se opravdu vrátíte ke svým vrozeným, původním rysům, objevíte, že jste
nesmírně mladí. I když jsou někteří lidé velmi staří, jejich prapůvodní duše jsou mladí lidé nebo
děti. Víte, když starší lidé zesenilní, lidé mají tendenci je nazývat „velké děti“. Budou soupeřit s
dětmi o jídlo a budou si s dětmi hrát. Proč? Ostatní říkají, že ten člověk zestárnul, zestárnul do toho
bodu, že nic nefunguje. Když to vysvětlíte moderní vědou, je to tak. Ale ve skutečnosti vám mohu
říct, že když lidé zestárnou, všechna jejich připoutání jsou opuštěna a všechny lidské motivy a
usilování zmizí. Vzdali se jich všech a jejich původní povaha se navrátila a vynořila. Možná jsou
jejich prapůvodní duše děti už od začátku, takže se začnou chovat jako velké děti. Řekl bych, že je
to skutečně tak. V kultivaci čím výš člověk jde, tím krásnější a mladší bude. Někteří lidé říkají, že
podíváte-li se na životy o jednu úroveň dolů [odsud], uvidíte, že když si zkouší učesat vlasy,
nemohou je učesat rovně a jejich vlasy jsou pocuchané. Je to proto, že čím níž člověk jde, tím
škaredší bude. V kultivaci čím výš se zlepšíte, tím nádhernější věci budou. Nejenom, že tělo
nebude mít karmu nemoci, ale stane se také čistším a čistším.
Co se týká toho „hlavně ty věci, které zůstaly po studování jiných praxí“, pokud opravdu
kultivujete, ty věci pro vás napravím. Tyto věci vás nemusí tížit, neměli byste na ně myslet. Nechte
to být. Pokud přijdete [k Dafa] specificky kvůli této věci, to nepůjde. Pokud jste k tomu moc
připoutaní, držíte se toho. I kdybych vás toho zbavil, vaše mysl by se cítila nestálá. Jestli chcete
opravdu kultivovat, všechno špatné z vás vezmu.
Otázka: Teď, když jsme přišli poslouchat Zákon, dáte nám Kola Zákona?
Mistr: Protože jste kultivující, budu se starat jak o ty, kdo přišli Zákon poslouchat, tak i o ty, kdo
přijít nemohli. Není to jen nainstalování Kol Zákona; poté, co jste začali kultivovat Velký Zákon,
musím také úplně upravit těla studentů. Takže je to stejné, ať už jste mě viděli nebo ne. Dokud
opravdu kultivujete, všechno, co byste měli mít, vám bude dáno. V Číně mým přednáškám
naslouchalo jen pár desítek tisíc lidí, ale teď jsou lidé, kteří kultivují po celé Číně. Tak mnoho lidí
mě nevidělo, a přesto mají všechno, co ke kultivaci Velkého Zákona potřebují. Šířím takový velký
Zákon, takže kdyby moje Hlavní tělo dělalo všechno, vůbec bych nemohl všechno vykonat; nebylo
by možné postarat se o každý aspekt každé osoby. Já pro vás Kola Zákona nainstaluji. Dokud
kultivujete, čtete knihu, myslíte si, že Zákon je dobrý a chcete kultivovat Velký Zákon – pokud
skutečně máte tyto myšlenky – pak objevíte, že vaše tělo má zvláštní pocit.
Kolo Zákona není všechno, co vám dávám. Přemýšlejte o tom, pokud člověk nekultivuje, co
může to tělo, které nemá nezbytné mechanizmy pro kultivaci, vyprodukovat? Kolo Zákona je kořen
všeho, co vám dávám. A já pro vás odstraním karmu, urovnám za vás všechnu vděčnost a zášť z
vašich minulých životů a na různých dimenzionálních úrovních i různé druhy hluboce
zakořeněných pout, dám vám mnoho mechanizmů jak uvnitř, tak i vně vašeho těla, které budou
pohánět změny ve vašem těle, a nainstaluji pro vás věci do vašeho dantianu a jiných oblastí. Jako
semínka, více než deset tisíc věcí bude vytvořeno. V budoucnosti budu také muset vyškrtnout vaše
jméno ze seznamu jmen v pekle. Tohle je to, co máte dovoleno vědět, ale bude pro vás uděláno víc,
mnohem víc, a jen pak můžete skutečně kultivovat a jen pak můžete opravdu pokročit v kultivaci
Velkého Zákona.
Někdy říkám, že ti falešní qigongoví mistři podvádí lidi. Opravdu podvádí lidi. Co pro vás
dělají? Nic. Pokud věci, které jsem popsal, nejsou někomu dány, jak by mohl praktikovat? Mohou
se [tyto věci] vytvořit cvičením? Rovněž, pokud nejste ochraňováni, zatímco kultivujete, váš život
bude v nebezpečí, protože lidé musí splácet karmu. Kdybyste nebyli ochraňováni, co byste udělali
se životy, kterým jste v minulosti dlužili? Kdo mezi dnešními lidmi nedluží život? Poté, co
procházejí život za životem, lidé dnes mají tolik karmy a lidský svět je riskantní. Když člověk není
za lidi zodpovědný, pak lidem škodí, takže bych řekl, že ti mistři podvádějí lidi. Kultivujete teď
Velký Zákon, takže všechno toto se pro vás rozřeší. Pokud se ho opravdu učíte, získáte.

16

Pro ty, kdo zde sedí a mají relativně pokročilejší vzdělání: nebuďte omezeni moderními teoriemi.
Pokud by se člověk s otevřeným Nebeským okem podíval na knihu Zhuan Falun, zjistil by, že
každý znak v ní je šrivatsa (卍) a každý znak je Buddha. Přemýšlejte o tom; kolik moci tento Zákon
má a kolik Buddhů tato kniha má? Kromě toho, každý znak má vrstvu za vrstvou Buddhů, protože
tato kniha obsahuje principy z různých úrovní vesmíru. Pokaždé, když čtete knihu, když se zlepšíte
v kultivaci, shledáte, že ta samá pasáž je jiná ve významu od té, co jste četli v knize předtím. Budete
mít nová pochopení a ona bude hovořit o další vrstvě významu; v každém znaku jsou vrstvu za
vrstvou Buddhové z nespočetných úrovní. Samozřejmě, běžní lidé je nemohou vidět. Takže vám
říkám, že tato kniha je nesmírně cenná. V minulosti si ji někteří lidé dávali pod zadek a seděli na ní,
když poslouchali přednášky. V té době jste ještě nechápali, co tento Zákon je. Když jste to
pochopili, objevili jste, že všechno tohle je nesmírně vážné. V kultivaci bude vědět každou vaši
myšlenku; dokonce předtím, než myšlenku máte, bude vědět, jakou myšlenku se chystáte mít. Lidé
si myslí, že projev lidské myšlenky je nesmírně rychlý proces, ale když se na vaše myšlenky díváte
z o něco rychlejší dimenze, je to proces nesmírně pomalý. Ještě než dokončíte vaši myšlenku, ta
strana už ví; jakmile máte myšlenku, ta strana ví.
Někteří lidé mi říkají: „Učiteli, dám vám peníze za přednášku. Někdo z mé rodiny nepřišel a já
bych rád, abyste mu dal Kolo Zákona.“ Samozřejmě, nemůžete ho vinit, protože neví, že těm, kdo
nekultivují, se dát nemůže. Řeknu vám, že si ho nemůžete koupit, ať utratíte jakkoliv mnoho stovek
milionů dolarů. Toto není něco, co lze najít mezi lidmi. Je to nadpřirozené – něco božského. Mluvíc
z jednoho pohledu, jeho život je cennější než váš současný život. Je to vyšší život, takže jak by se
mohlo měřit penězi? Ale chce-li člověk kultivovat, mohu mu ho dát zdarma. A nekončí to u těchto
věcí: v zásadě vás musím chránit celou cestu až k dovršení.
Otázka: Jak bychom měli chápat životy, které zemřou před jejich stanoveným časem? Co se s
takovým člověkem stane?
Mistr: Odteď každý, nepokládejte otázky, které nemají co dělat s vaší kultivací. Někteří lidé se
mě dokonce ptají, jestli pálení papírových peněz za mrtvé funguje nebo ne. Tyto věci nemají co do
činění s kultivací Velkého Zákona a já nemám čas na ně odpovídat. Ty, kdo zemřou před svým
stanoveným časem, čekají žalostné konce. Je to kvůli pravdě, kterou jsem vysvětloval, konkrétně,
že když přijde člověk do světa, jeho život byl uspořádán bohy. Pokud nedosáhli konce svého života
a náhle zemřou, pak budou v mimořádně bolestivé situaci. Jaký druh bolestivé situace? Protože
životy jsou uspořádány, co jíte a pijete, vaše pozice ve společnosti, vaše postavení v životě –
všechno z toho bylo uspořádáno. Když lidé zemřou, hned všechno toto ztratí, a pokud nedosáhnou
konce své délky života, nemohou se převtělit. Zemřelí duchové pak vstoupí do mimořádně ponuré a
bezútěšné dimenze. Nic tam není, jako by člověk měl odejít na Mars. Mars ve skutečnosti lidský
život má, jen je v jiné dimenzi. To, co tu vidíme, je přesně ponurá a bezútěšná dimenze. Když se
tedy okamžitě dostanou do této situace, nejí ani nepijí a nic nemají. Jsou v obrovské bolesti, ale
nezemřou hladem. Proto budou v té dimenzi čekat, dokud nebude dosažena skutečná délka života té
osoby v lidském světě; teprve pak se mohou reinkarnovat. Poukazuji na to, čemu se říká „osamělí
duchové a potulné přízraky“. V buddhismu prováděli praxi chaodu neboli vysvobození duší z
očistce. Moderní lidé nechápou, co je chaodu; jen lidé, kteří zemřeli, jak jsem popsal, potřebují být
vysvobozeni. Obyčejně se lidé převtělí hned, jak zemřou. Co by se mělo osvobozovat? To, co
mysleli pod chaodu, bylo vysvobození těchto životů.
Zběžně pohovořím o jedné otázce, sociální otázce. V současnosti jsou lidé v mnoha zemích, kteří
předkládají eutanazii. Řeknu vám, že když někteří nemocní lidé nemohou snést své utrpení a chtějí
zemřít, to je jejich věc. Kdokoliv to pro ně udělá, zabíjí a vytváří obrovskou karmu, která se zabitím
přichází; všichni bohové to tak vidí. Kromě toho uvedou člověka do nejbolestivější situace, kdy
člověk jde do dimenze, kde je utrpení ještě horší. Člověk, který eutanazii požaduje, tomu nerozumí.
Když odejde na to místo, bude toho litovat, protože by bylo lepší žít a trochu trpět. Proč lidi trpí?
Když lidé v tomto světě žijí, vytváří karmu. Karma některých lidí je velká, některých lidí je malá.
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Někteří lidé, než zemřou, budou mít bolest. Utrpením mohou splatit hodně karmy, která se v životě
vytvořila, a v příštím životě budou vést dobrý život, protože když někteří lidé splácí karmu, kterou
dluží, v okamžiku smrti tu karmu už mít nebudou. Ale oni nechtějí být v bolesti, nechtějí ji splatit.
Proto když se narodí do svých dalších životů, mohou přijít s nemocným tělem nebo být dokonce
tělesně postižení nebo mít krátký život. Lidé tomuto bodu nerozumí a věří jen v „praktické“ věci.
Řekl jsem, že lidé byli velice pečlivě zablokováni falešným obrazem vykresleným dnešní vědou. A
proto lidé přicházejí s věcí, jako je „pokojná a příjemná smrt“ neboli eutanazie. Vůbec není pokojná
a příjemná.
Otázka: Měli by lidé, kteří kultivují, stále tvrdě pracovat a být úspěšní ve své práci a studiích v
běžné společnosti?
Mistr: Ano, měli. Právě jsem o tom mluvil. Proč je to tak? Protože když jsem začal šířit Zákon,
tuto otázku jsem už vzal v úvahu a věděl jsem, že bude mnoho, docela dost lidí, kteří Falun Dafa
studují. V budoucnosti se rozšíří do celého světa, protože je to velký – je to Zákon vesmíru daný
lidem, aby mohli kultivovat. S více lidmi [kteří se ho učí], by to přineslo pro společnost velký
problém: kdyby měl každý [nepracovat a nestudovat] a stali se mnichy a jeptiškami, nerozpadla by
se lidská společnost? Takže takový [přístup] by nefungoval. Přesně kvůli tomu vás nechávám
kultivovat v běžné společnosti, kultivující se mohou v kultivaci přizpůsobit společnosti do
maximální míry, a to může problém vyřešit. Zároveň tento přístup umožňuje člověku samotnému
opravdově získat Zákon.
Můžete dělat kteroukoliv normální práci v běžné společnosti. V kterémkoli životním uspořádání
a v kterémkoli zaměstnání může být kultivující dobrým člověkem. Kultivující musí být dobrým
člověkem, ať už je kdekoliv. Jako kultivující, když si vedete v běžné společnosti špatně, vina je
určitě u vás, protože jste nedělali věci jako kultivující a nedrželi jste se vysokých standardů.
Kdybyste dobře nedělali pro šéfa, který vás najmul nebo když jste student, jestli nedokončíte
domácí úkol nebo nedáváte ve třídě pozor, můžete pak říct, že jste dobrý člověk? Dobrý člověk,
víte, je dobrý ať už je to v jakémkoliv prostředí. Když jste student, měli byste studovat dobře. Když
jste zaměstnanec, měli byste dokončit svou práci. Umístěte se správně ve vztazích, které máte ve
společnosti a s druhými – všichni z vás jsou schopni si promyslet [co to pro vás znamená]. Pokud
dokážete trvale dělat věci lépe, pak bude konfliktů méně a budou menší, i když přicházet budou
stále.
Budou vám dány nějaké zkoušky, abyste se zlepšili. V kultivaci, často, když přijdou konflikty,
jsou náhlé, ale chcete-li kultivovat, nepřihodí se náhodně. Je to proto, že když chcete kultivovat,
přeuspořádám vaši cestu kultivace a života. Jsou tu, aby se kultivující mohl zlepšovat, a tak když se
setkáte s problémy, často vyvstanou náhle. Budou se zdát nahodilé a na povrchu nebudou odlišné od
mezilidských konfliktů. Rozhodně to nebude tak, že přijde nejaká božská postava, aby vám působila
potíže. Jen když se zdá, že vám způsobují problémy lidské bytosti, může to být nápomocné vašemu
zlepšení. Tak jak by se měly takové problémy řešit? Měli byste si vždy udržovat srdce soucitu a
měli byste se dívat do sebe, když se setkáte s problémy. Onehdy jsem vám všem něco řekl: řekl
jsem, že pokud nedokážete milovat svého nepřítele, pak se nemůžete stát Buddhou. Jak by mohl
bůh nebo osoba, která kultivuje, vidět běžného člověka jako svého nepřítele? Jak by mohli mít
nepřátele? Samozřejmě, v současnosti toho nemůžete docílit. Ale dosáhnete toho postupně.
Nakonec toho dosáhnete, protože vaši nepřátelé jsou lidské bytosti mezi zástupem obyčejných lidí.
Jak by se mohli lidé stát nepřáteli bohů? Jak by mohli být hodni být nepřáteli bohů?
Otázka: Učitel zmínil, že lidský život, od narození až po smrt, je uspořádán bohy. Jaký účinek
bude tedy mít potrat na život embrya?
Učitel: Jako člověk, který začal kultivovat, byste se nejdřív měli pustit všeho, co jste v minulosti
udělali. Co se z nevědomosti učinilo v minulosti, učinilo se. Nemyslete na nic; jen se zaměřte na
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kultivaci. Neustále se zlepšovat v kultivaci je první prioritou. Pokud jste opravdový kultivující,
mohu vám pomoci všechno vyřešit a mohu vyřešit cokoliv. Ale je tu jedna věc: jestli víte, že něco je
špatné, a stále to děláte, rovná se to neplnění požadavků na kultivujícího, a to není chování
kultivujícího.
Co se týká potratu, mohu vám říci, že jsem něco viděl: duchové mnoha kojenců se vznáší ve
vzduchu v pokojích a před vstupy do mnoha nemocnic a někteří postrádají všechny čtyři ze svých
rádoby končetin. Tito malí duchové nemají kam jít. Jsou velmi politováníhodní. Někteří z nich
mohli mít v určitém minulém životě rodinný vztah se svými rádoby matkami. Dávejte si na tohle v
budoucnu pozor. Protože kultivujete, mohu vám pomoci všechno rozřešit.
Otázka: Učiteli, proč jsou cvičení vyučována asistenty? Nebojíte se, že budou odchylky?
Mistr: Je to takto: Požaduji, aby se asistenti, když vyučují cvičení, řídili podle toho, co je řečeno
ve Falun Gongu. Když lidé dělají cvičení, není možné, aby každý vypadal, jako by vyšli ze stejného
těsta a dělali je úplně stejně. Malé rozdíly nevadí. Ale snažte se co nejvíce dělat je standardním
způsobem a podle hlavních bodů. Je to proto, že cvičení Falun Gongu jsou jiná než ty jiných praxí;
když přestanete dělat cvičení v druhých praxích, zastaví se a musíte cvičení skončit daným
způsobem. Vy takoví nejste. Falun Gong je praxe, ve které Zákon zušlechťuje praktikující. Jste
zušlechťováni gongem čtyřiadvacet hodin denně. Proč to může dosáhnout toho rozsahu? Je to tím,
že mechanizmy, které jsem pro vás nainstaloval, jsou automatické. Proč tedy děláte cvičení?
Posilujete mechanizmy, které jsem pro vás nainstaloval. Mějte na paměti: když děláte cvičení,
posilujete mechanizmy, které jsem pro vás nainstaloval, a co vás opravdu zušlechťuje, jsou tyto
mechanizmy. Mechanizmy pohánějí gong, aby bez přestání zušlechťoval praktikující čtyřiadvacet
hodin denně. Cvičební praxe Velkého Zákona je praxe, ve které mechanizmy pohánějí
zdokonalování. Takže jsou-li pohyby trošku mimo, nebude to mít negativní účinek. Ale ujistěte se,
že je děláte tak přesně, jak je to jen možné. Pohyby by se stále měly dělat podle vzoru.
Otázka. Je mnoho nerozvinutých oblastí, kde nejsou cvičební videa k dispozici. Pohyby se šíří od
jedné osoby k druhé a od té druhé osoby k třetí, takže některé z pohybů na našem cvičebním místě
jsou odlišné.
Mistr: Cvičení bude dělat víc a víc lidí a žáci budou jeden druhého navštěvovat, takže tyto věci
se rychle vyřeší. Je to proto, že pro mnoho lidí je získání Zákona velmi obtížné. Vím o tom. A také,
každý cítí, že Zákon je skvělý, a všichni chtějí Zákon šířit mezi druhé a potichu udělali hodně práce.
Vím o tom všem. Zásluha je nezměrná.
Otázka: Mám dvouletou dceru a dvouměsíčního syna a skoro jsem je dnes přivedla. Jak brzy jim
mohu představit studium Zákona a cvičení a jak bych to měla udělat?
Mistr: V pevninské Číně praktikují tří a čtyřleté děti; je relativně méně tříletých praktikujících,
ale je mimořádně mnoho čtyřletých praktikujících a jsou velice běžní. A neměli byste o něm
přemýšlet jako o dítěti a myslet si, že nemůže věcem rozumět. Řeknu vám, že jeho vrozená povaha
je nejspíše dobrá a bude rozumět věcem dokonce lépe než dospělí. Všichni lidé říkají, že děti jsou
schopné přijmout věci dost rychle. Proč je to tak? Protože jejich vrozená moudrost nebyla pohřbena,
takže někdy mají děti ve věcech velice jasno. Pokud má dítě zvláštní původ, jeho vrozená moudrost
bude ještě lepší.
Otázka: Jak bychom měli chápat třetí oko? Může se třetí oko otevřít na různých úrovních? A
pokud člověk získá hlubší pochopení pravdy vesmíru cvičením, jak potom chápou pravdu vesmíru
Buddhové?
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Mistr: Ohledně tohohle vám řeknu, že důvod, proč lidé nikdy nepochopí pravdu vesmíru, je, že
lidé jsou na této lidské úrovni. Buddhové mohou vesmíru porozumět a vděčí za to úrovním a sférám
Buddhů. Bohové nízké úrovně nemohou porozumět záležitostem na vyšších úrovních vesmíru. To
znamená, že k čemu se kultivující osvítí na různých úrovních nebo řekněme, co osvícená bytost vidí
na různých úrovních, je všechno pravda vesmíru na jejich daných úrovních. Pořád nemohou vidět,
co je nad nimi.
Mimoto, nebude to tak, že každý člověk bude mít, jak kultivuje, své třetí oko otevřené. Kdybyste
mohli vidět všechno jasně jako Buddha, pak byste nebyli schopni kultivovat, protože by to bylo
nesmírně pomalé. Kdyby bylo třetí oko opravdu otevřené, pak by ty ostatní dimenze, které jste
viděli, byly ještě reálnější než tato lidská dimenze, a váš trojdimenzionální smysl a vnímání objektů
by byly ještě jasnější a reálnější, než když vidíte lidi. Za normálních okolností mohu jen dovolit těm
praktikujícím, kteří věci vidí, aby viděli část toho, co je v jiných dimenzích. To, co vidí ti, kteří
mohou vidět velký rozsah věcí, bude normálně rozmazané nebo budou schopni kromě
mimořádných okolností vidět jen věci na nízkých úrovních. Proč je to tak? Kdyby všichni lidé
mohli vidět věci opravdu jasně, každý by se okamžitě přišel kultivovat a byli by velice odhodlaní. V
tom případě by bylo bludiště prolomeno, osvícení by neexistovalo a kultivování by se nepočítalo.
Jen uprostřed bludiště jsou lidé schopni kultivovat a osvítit se a jen tímto způsobem se utrpení
počítá. Kdyby lidé mohli všechno jasně vidět, neměli by stížnosti bez ohledu na to, jak moc by
trpěli. Proč je pro Buddhu obtížné si zlepšit úroveň? Kdyby mohl vidět všechnu pravdu, jak by se
mohl zlepšit? Jeho zlepšení by bylo velmi pomalé, protože nemá trápení. Lidé nemohou pravdu
vidět, a jen tak jsou schopni kultivovat. Nebýt schopen vidět je samo o sobě druhem utrpení.
Všechno lidské je utrpení.
Jsou lidé, kteří se mě ptají: Učiteli, dělám cvičení, tak proč je můj zdravotní problém pořád tam?
Zeptal bych se: přicházíš kvůli vyléčení se? Nebo přicházíš, abys kultivoval? Jestli přicházíte kvůli
kultivaci, pak vůbec nemyslete na nemoc. Zlepší se to jen když úplně přestanete myslet na takové
věci a nebudete k nim mít připoutání. Protože se pořád držíte toho, co byl původně váš lidský pocit,
nemůžete být brán jako praktikující. Jaké to bude, když bude lidské připoutání od základů
odstraněno? Někteří lidé trpí nespavostí. Ale když nemůžete usnout, není to příhodný okamžik si
zacvičit? Uvidíte, jestli můžete usnout pak. Mohu vám říci, že rozdíl spočívá jen v té jedné
myšlence; rozdíl mezi lidmi a bohy je ta jedna myšlenka. Když se toho vzdáte, jste kultivující;
pokud nemůžete, jste lidská bytost.
Otázka: Existuje v současnosti kultivace v klášterech? Jestli ano, mohu být učedníkem, který
kultivuje jako mnich nebo mniška?
Mistr: Jak se Zákon šíří dál, drtivá většina lidí bude kultivovat tímto způsobem, [že zůstanou v
běžné společnosti]. Samozřejmě, jsou nějaké mnišky a mnichové, kteří Velký Zákon kultivují.
Kultivace Velkého Zákona nepřikládá formám důležitost. A ve skutečnosti se takhle na věci dívají
všichni Buddhové, Taové a Bohové na Nebesích. Buddhové nepovažují za důležité běžné lidské
formy, ale spíš odkultivovávání lidských pocitů. Nezáleží, kolik chrámů lidé postaví nebo bez
ohledu na to, zda se každý den klaní Buddhově soše, pokud dělají, co se jim zlíbí poté, co vyjdou ze
dveří, není to kultivace. Pokud se kultivujete celým svým srdcem, Buddhové budou šťastní, když
vás tak uvidí. Není to otázka formalit. V opravdové kultivaci se o vás bude mistr starat. Kultivace je
odkultivovávání citů (qing), které lidské bytosti mají. (Potlesk) Ve skutečnosti půjdou vlastně věci
pomaleji, když se oddělíte od složitého davu lidí, abyste dělali kultivaci Velkého Zákona.
Samozřejmě, pokud se chcete stát mnichem nebo mniškou a kultivovat, v současnosti pro to ještě
nemáme podmínky.
Otázka: Jaký účinek mají potraviny, které jíme, poté, co se lidské tělo přemění na hmotu vysoké
energie?
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Mistr: Snědené potraviny se přemění mechanizmy v kultivaci. Kultivace bude pořád normální
kultivací.
Otázka: Budou se čínští lidé narození v Americe, kteří mluví jen anglicky, schopni kultivovat k
dovršení?
Mistr: Momentálně je hodně učedníků bělochů. Bez ohledu na to, jakým jazykem mluvíte,
kultivaci to neovlivní. Měl jsem přednášku pro učedníky bělochy ve Švédsku. Měli velice dobré
pochopení věcí a jejich zlepšení v kultivaci bylo velmi rychlé. Čínští lidé mají prastarou historii a
mimořádně hlubokou kulturu. Charakteristika čínských lidí je taková, že jsou velmi introvertní a
mají ve svých hlavách spoustu věcí. Jestli chcete, aby Číňané porozuměli principu, musíte vysvětlit
argument velmi pečlivě. Ale běloši takoví nejsou. Jejich povaha je extrovertní a mluví upřímně.
Poznáte, když jsou nazlobení a poznáte, když jsou šťastní. Nemají v hlavách nic, protože všechno je
na povrchu. Jejich intuice je silnější než ta Číňanů a nepoužívají logiku, která jde příliš hluboko.
Jakmile je něco pečlivě vysvětleno, pochopí to. Nemají příliš moc psychologických zábran, takže ve
skutečnosti se kultivují celkem rychle.
Ti, co nerozumějí čínštině, se mohou kultivovat úplně stejně. Ale je tu jedna věc: angličtina
dokáže přeložit jen povrchový význam toho, co říkám. Nedokáže přeložit povrchový význam
přesně, ale to neovlivní vnitřní významy vysoké úrovně. Až budou lidé budoucnosti studovat
Zákon, povrch – věci na této úrovni lidí – budou hlavní. Takže pokud lidé budoucnosti nebudou
rozumět čínštině, bude to pro ně velice těžké.
Otázka: Různé rasy mají různá Nebeská království. Proč nemají černoši z Afriky žádné?
Mistr: Černoši mají také bohy, kteří je stvořili. Jen na ně zkrátka dost brzo zapomněli.
Otázka: Mají všechna náboženství Nebeská království?
Mistr: Jen spravedlivá náboženství mají Nebeská království. Ta zlá náboženství Nebeská
království nemají. Rovněž, v Období konce Zákona ve skutečnosti žádná náboženství nemají
opravdové bohy, kteří se o ně starají. Lidé už více nedodržují to, co po nich bohové kdysi žádali, a
někteří lidé v náboženstvích se ujali vedení v dělání špatných věcí. Někteří lidé používají
náboženské totožnosti, aby se dostali k penězům, někteří se stávají politiky a někteří se ujali vedení
v kažení společnosti. Oni sami v bohy nevěří a sami nejsou schopni kultivovat. Běžte a zeptejte se
toho mnicha nebo jeptišky: dokážeš, abych se dovršil? Můžeš se ty dovršit? Jednou jsem se zeptal
nějakých osob, které byly mnichy a mniškami šedesát nebo sedmdesát let, a ony se neodvážily říct,
že existuje Západní ráj. Co tedy kultivovaly? Brány k Nebeským královstvím jsou už zavřené.
Chaotické věci [které šíří] nebyly předány bohy a ještě méně mohou mluvit o Nebeských
královstvích.
Otázka: Ve snu jsem viděl Učitele, jak nás učí a rozmlouvá s námi. Jak by měl být tento sen
chápán?
Mistr: Jsou někteří lidé s relativně dobrými základy, kteří opravdu mohou vytvořit kontakt. Více
z nich jsou děti. Za normálních okolností, když mě vidíte, zatímco jste v koncentraci (ding) během
meditace, drtivou většinu času k vám nebudu mluvit. Když promluvím, je to, abych vám dal
náznak. Někteří lidé říkají, že Učitel je učil ve snu cvičení. Měli byste být ohledně tohoto na pozoru
a měli byste rozlišit, jaká cvičení by se vám měla učit. Pokud jdou za pět cvičení, je to rozhodně
proto, aby to do vás zasahovalo. Pokud jdou řečené věci za principy Zákona, které šířím, pak to
rozhodně nejsem já a je to falešné. Kdokoliv narazí na falešné obrazy, může je odehnat. Můžete říci:
„Já kultivuji Falun Dafa a nechci tvoje věci.“ A když to neodejde, můžete zvolat moje jméno.
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Otázka: Utrpení může odstranit karmu. Může snášení zdravotních problémů odstranit karmu?
Mistr: Co se týká snášení zdravotních problémů, vždy když lidská bytost snáší bolest, odstraňuje
karmu. Snášení zdravotních problémů je odstraňování karmy. Právě teď jsem řekl, že když člověk
celý svůj život neonemocní, je poté, co zemře, odsouzen jít do pekla, protože v průběhu svého
života jen karmu vytvářel a nesplácel ji. Štěstí je to, co běžní lidé hledají. Kdyby kultivující trochu
netrpěli, nemohli by splácet karmu, kterou před tím vytvořili. Kromě toho nebudou schopni
pozvednout své myšlení, a tak to nebude kultivace.
Otázka: Kdy tu budou učedníci, kteří kultivují klášterním způsobem?
Mistr: Neříkám, že vám nedovolím kultivovat se jako mnich nebo mniška. Někteří mnichové,
kteří pobývají na náboženských místech, kultivují Velký Zákon. Stali se mnichy a nemohli se vrátit
do světského života. Takže po určité časové období bude tento druh uspořádání existovat. Ale ti,
kdo se mnichy nebo mniškami nestali, by měli kultivovat ve světské společnosti. To, co jsem vám
dal, je cesta kultivace v běžné společnosti.
Otázka: Věřím, že Učitel může otevřít Třetí oko nám všem.
Mistr: O tom se není třeba bavit. Jak se kultivujete a čtete knihu, dělá se to pro vás. Všechno, co
kultivující potřebuje, se pro vás udělá, včetně otevření vašeho třetího oka. Ale není to tak, že
každému bude dovoleno vidět.
Otázka: Můj manžel zemřel a strašně mi chybí. Jak můžu tento pocit opustit?
Mistr: Pro vás je „strašně chybět“ pocit běžných lidí a jen když se ho vzdáte, můžete kultivovat.
Uvedu vám jednoduchý princip. Lidé jsou připoutaní k rodinným citům běžných lidí. Ale víte,
kolikrát jste se převtělili mezi obyčejnými lidmi? Kolik rodičů, bratrů, žen, dětí a manželů jste
měli? Při převtělování mezi obyčejnými lidmi jste takto postrádali rodinné členy v každém životě.
Můžete neustále myslet na všechny z nich? Který je váš opravdový člen rodiny? Vaše pravá rodina
je jenom na místě, kde byl vytvořen váš život; čekají na váš návrat, ale vy jste namísto toho ztraceni
tady a připoutáni k těmto dočasným věcem.
Je něco, co platí pro vás všechny, a to je, že ať už přijdete do domácnosti nebo přijdete na svět, je
to jako ubytovat se v hotelu: prostě krátce zůstanete na noc a pak druhý den jdete dál. Kdo koho
pozná v dalším životě? Mezi těmi kolem vás jsou manželé, které jste láskyplně milovali ve vašich
předchozích životech, a další členové rodiny. Poznáváte je? Poznávají oni vás? To, o čem mluvím,
jsou principy Zákona. Nemyslím tím, abyste nebyli uctiví ke svým rodičům, ale abyste se zbavili
toho lidského citu. Jestli vás nějaký cit sváže, nemůžete kultivovat. Pevně vás spoutá, aby vám
zabránil v kultivování, a zabraňuje vám, abyste se stali Buddhou. Mluvíc z tohoto pohledu, nechová
se k vám jako démon? Nezabraňuje vám, abyste se stali Buddhou? Pořád nechápete, o co se jedná.
Pokud má osoba, která zesnula, na vás stále takový vliv, pak je to o to větší důvod, abyste se toho
[lidského pocitu] vzdali. Vysvětluji vám principy; snažím se vám pomoci věcem porozumět. Když
jste nekultivující běžný člověk, který se vždy trápí pro lidi, kteří zemřeli, pak váš život nebude
šťastný. Lidský život je velice krátký. Z pohledu Buddhovských rájů je běžná společnost ještě
kratší. Když dva Buddhové mluví, mohou vidět, jak se narodíte, a když se otočí, po pár dalších
slovech, uvidí, že už jste pohřbený. Je to tak rychlé. To jen lidé v tomto časoprostorovém poli
lidských bytostí mají pocit, že je to celkem pomalé.
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Otázka: Někdy mám rozptylující myšlenky. Vím, že jsou špatné, ale je velmi těžké je vymýtit. Jsou
to démoni?
Mistr: Víte, že ty rozptylující myšlenky, které máte, jsou špatné, tak se snažte co nejvíce, abyste
je zapudili. Řeknu vám, že když lidské bytosti žijí v tomto světě, často to není ten člověk sám, kdo
uvažuje – není to opravdu ta osoba, která žije. Když se podíváte na dnešní lidi, bez ohledu na to, ze
které země člověk pochází, jsou celé dny zaneprázdněni. Jak žijí? Řeknu vám, že u některých lidí to
polovinu času není skutečně ta osoba, kdo žije, až do toho bodu, že u některých lidí to skutečně
vůbec není ta osoba samotná.
U moderních lidí obzvlášť, ví opravdu, jak žijí? Ve svém životě, od mládí po dospělost, člověk
hromadí spoustu „zkušeností“, a tyto „zkušenosti“ vytvářejí v mysli člověka názory. Lidí si myslí,
že když se dostanou do problémů, tak „pokud si s tím poradím takto, zabere to“. Po chvíli se pak
tímto způsobem vytvoří ustálené názory. Myslíte si, že jste se s mnoha věcmi vypořádali dobře, ale
vy sám už neexistujete; vstoupili jste do dřímoty. To vaše „já“ žijící v běžné společnosti – vaše
hmotné tělo – je těmi názory vytvořenými po narození ovládáno. Děláte to, děláte ono, celý den jste
omámen a dny vám takto ubíhají. Ale všechny ty názory se vytvořily, aby vás chránily před
ublížením. Ale když se vám neděje křivda, nemůžete karmu splatit; získáte způsoby, jakými byste
neměli; a budete ubližovat druhým, a tím neustále vytvářet karmu. A ta karma je živá, protože
názory vytvořené po narození a karma vytvářejí v mozku myšlenkovou karmu. Jak se potom
kultivujete, musíte ji odstranit. Je to proto, že když kultivujete, [ty věci] kultivovat nemůžete.
Nechtěli byste kultivovat [ty věci] místo kultivování vás samotného, a já bych to samozřejmě také
nechtěl.
Nechám vás stát se Buddhou, nechám vás kultivovat a v kultivaci se musíte zbavit vašich názorů
vzniklých po narození a vyčistit myšlenkovou karmu, která vás nahrazuje. Přemýšlejte o tom tedy,
jestli chcete ty věci vyčistit, ony žijí a nebudou s tím souhlasit. Přesně kvůli tomu, že jsou ve vašem
mozku, budou se snažit, aby vaše myšlení bylo nerozhodné, aby vaše myšlení bylo rozkolísané a
způsobí, že nebudete studovat Zákon, nebudete věřit v Zákon a bude vás pobízet, abyste udělali
tohle nebo tamto, až do bodu, že nevědomky spácháte něco nesprávného. Vytvořili jste si kdysi tu
karmu nadáváním na lidi a přemýšlením o špatných věcech, než jste začali kultivovat. A tak ta
myšlenková karma se pak promítne do vašich myšlenek nadávkami, bude způsobovat, že nevěříte v
Zákon nebo mně dokonce nadáváte. Nepočítám to za vaši chybu, protože to nejste vy, kdo mně
nadává; jinak by byl váš hřích obrovský. Vaše myšlenková karma mně nadává, ale v kultivaci ji
musíte vymýtit, jinak se to počítá, jakože nadáváte vy. Proto dokud ji pročišťujete a odmítáte,
budete vědět, že to nejste vy, kdo nadává, ale je to jen karma, démoni, kdo to dělá. Spojíme síly,
abychom ji odstranili a abyste se sami osvobodili. V současné době většina lidí, kteří v tomto světě
žijí, skutečně sami nežijí. Žijí pro svůj způsob myšlení a pro své názory vytvořené po narození.
Otázka: Co je nebeský úkaz? Na jaké úrovni je kultivujícím dovoleno přijímat náznaky od
nebeských úkazů?
Mistr: Nebeské úkazy pro lidi žádné náznaky mít nebudou. V současné době jen ta zvířata, která
získala inteligenci, budou během tohoto časového období, kdy se toto místo lidstva stalo špatným,
dělat věci, aby lidi ovládala. Bohové na nebesích zavedli pro lidstvo velmi velký disk, který se
otáčí. Na něm je stanoveno, jaké stavy se v lidské společnosti přihodí a v jakou dobu. Potom, co se
to dotočí do určitého času, pro lidstvo bezděčně nastane určitá událost. A to je to, čemu se říká
„změna v nebeském úkazu“.
Otázka: Jaké je kritérium pro „převtělování“?
Mistr: Převtělování má kritérium? U převtělování může být bytost člověkem v tomto životě a
zvíře v tom dalším nebo možná se převtělí do rostliny. Každopádně se člověk může převtělit do
čehokoliv. V co se člověk převtělí, záleží na množství jeho karmy.
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Otázka: Může člověk s mocí znalosti osudů předvídat budoucnost?
Mistr: Může člověk s mocí znalosti osudů předvídat budoucnost? S mocí znalosti osudů může
člověk poznat celý život člověka nebo více životů, a možná ještě víc. Někteří lidé dokonce vědí,
odkud přišli. Mohou také vědět, jaká bude budoucnost člověka. Člověk ví nejenom o sobě, ale může
také vědět o druhých. To je moc znalosti osudů.
Otázka: Jak daleko do minulosti mohou Buddhové a Bódhisattvy věci vědět? Jak daleko do
budoucnosti?
Mistr: Jen když nemá člověk žádná opomenutí, může se kultivovat na Buddhu nebo Bódhisattvu
a člověk bez opomenutí ví všechno. Nemůžete brát tyto věci za vědomosti a usilovat o ně a já vám
nemohu tyto otázky zodpovědět a vysvětlit. Někteří lidé se mě často ptají: jak Buddhové žijí?
Řeknu vám, že lidé rozhodně nemohou vědět, jak Buddhové žijí. Jestli chcete vědět, jak Buddhové
žijí, pak se kultivujte na Buddhu. Někteří lidé viděli Západní ráj, Falunový ráj a další ráje. Tak se to
zdá vám na vaší úrovni. Pokud tam chcete plně vidět opravdový stav věcí, musíte dosáhnout
standard Buddhy; jen pak můžete vidět opravdový obraz. Je to přesně jako tento Zákon: když se na
něj podíváte z této úrovně, jsou to principy Zákona této úrovně, a když se na něj podíváte z další
úrovně, jsou to principy Zákona tamté úrovně. Nemůže odhalit opravdový obraz věcí na vysokých
úrovních těm, kdo jsou na nízkých úrovních. Toto je princip vesmíru.
Otázka: Jakého konce se nakonec dostane těm falešným Buddhům vytvořeným uctíváním?
Mistr: To se rozhodne podle toho, do jaké míry jsou dobří nebo zlí. Ti, co přinášejí společnosti a
kosmu nepokoj, budou odstraněni. Samozřejmě, jsou dobří Buddhové, kterým bude dána cesta ven
a převtělí se. Všechno má uspořádání.
Otázka: Existuje systematická metoda kultivace xinxingu?
Mistr: Zákon, který jsem vám dal, je nejsystematičtější. Nic není víc systematičtější. Pojď si
přečíst Zhuan Falun.
Otázka: „Odložte řeznický nůž a staňte se na místě Buddhou.“ To se říká v Buddhismu. Co se
říká ve škole Falunu?
Mistr: Ta slova nejsou Šákjamuniho. Řekli je později lidé. [Kvůli věcem jako tyto] je v Období
konce Zákona těžké v buddhismu kultivovat. Slova, která nejsou od Buddhy, se považují za Jeho
slova. Moderní lidé neví, co se děje, protože to nejsou Buddhovy pravdy. Prostě jen odložíte nůž a
bez ohledu na to, kolik lidí jste možná zabil, se proměníte na Buddhu – jak by to tak mohlo být?
Dobří lidé stále ještě musí kultivovat. Není to pravda? Samozřejmě, význam zasazený v tom rčení
je zřejmě ten, že od teď už neděláte zlé skutky; možná to má tento význam, to jest začít kultivovat.
Ale hodně to zaostává za Buddhy.
Otázka: Můžete více vysvětlit „tělo se zvětší“?
Mistr: Myšlení kultivujících a jejich tělesná kapacita a objem se rozšíří. Takže někdy, když
děláte cvičení ve stoje, budete cítit, jako byste narostli a zvětšili se. Někteří další lidé budou cítit,
jakoby se velmi zmenšili, protože to tělo, které bylo plně zkultivováno, se může zvětšit nebo
zmenšit. Těla kultivujících se opravdu zvětší. Jinak byste na vysokých úrovních nebyli schopni
snést pochopení reality vesmíru. Tělo člověka se při kultivaci zvětší víc a víc v každé dimenzi.
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Moje hmotné tělo, které tu sedí, je jen tak velké, jak ho vidíte, ale má těla na druhé straně se
zvětšují víc a víc, jedno po druhém. Jsou tak velká, že ti, kdo tady sedí a kdo mají otevřené třetí
oko, mohou vidět nanejvýš jen spodek mých prstů na nohou, ale ne jejich vršek. A to ještě není to
největší. Samozřejmě, tohle není, abych se předváděl; mezi mistrem a jeho učedníky není žádná
faleš. Mohu vám říci, že objem těl kultivujících se doopravdy zvětšuje. Pamatuji si, jak měl jeden
indický jogín obraz a na tom obrazu „Světem ctěný“ (Bhagavān) promlouval ke svým učedníkům a
říkal: „Podívejte se, všichni bohové jsou v mém těle.“ Nesčetní bohové na obraze byli všichni
uvnitř jeho těla. V kultivaci je účelem kultivovat se na boha. Velikost boha je velikost úrovně toho
boha a výška jeho Stavu dosažení. Proto odpovídají božská těla jejich Stavům dosažení a úrovním.
Otázka: Rád bych se zeptal: Plánujete na této cestě do Ameriky pořádat devítidenní seminář s
vyučováním Zákona?
Mistr: Neplánuji. Důvodem je, že tento Zákon byl úplně vysvětlen. Systematicky jsem nemluvil
od té doby, co vyšel Zhuan Falun. To proto, že jak dál mluvím, nebudu při tom, jak hovořím,
následovat Zhuan Falun slovo od slova. Když vyučuji, nemám zápisky. Mluvím podle různých
okolností studentů a probírám otázku z různých úhlů, takže je to pokaždé jiné. Proto kdybych
pořádal znovu semináře a systematicky vyučoval Zákon, bude to zasahovat do studentů
kultivujících podle Zhuan Falunu. Je to proto, že jsem objevil, že dokonce i u jediné otázky, čím víc
o ní mluvím, tím výš jdu, protože chci, aby studenti pochopili víc a víc (potlesk), takže řečené věci
budou zasahovat do kultivace studentů. Zákon už byl vytištěn a proto už nemohu znovu
systematicky vyučovat. Ale dokud kultivujete podle Zhuan Falunu, bude to to samé. Odpovídat na
konkrétní otázky, které máte, když se kultivujete, tak jako to děláme dnes, je v pořádku.
Otázka: S tolika lidmi na celém světě, jak Učitel ví, kdo se kultivuje?
Mistr: Myšlenky a pochopení kultivace na vysokých sférách jsou odlišné od těch na nízkých
sférách. Je to jiné, než jak si to lidskými myšlenkami představujete. V průběhu kultivace, když lidé
dosáhnou určité sféry, mohou vytvářet Těla Zákona a dokonce vytvářet nesčetná Těla Zákona. Těla
Zákona budou pomáhat Hlavnímu tělu (zvanému také Hlavní starší), aby naplnila úlohy vedení a
ochraňování učedníků; dělají mnoho konkrétních věcí. Těla Zákona jsou projevem mojí moudrosti.
Tento druh moudrosti má svou božskou podobu. Abych to vysvětlil jasně, ony jsou já. Proto moje
Těla Zákona nosí celkovou podobu a myšlení mě samotného. Mohou dělat cokoliv, ale nijak se od
Hlavního těla neliší. Ale pod touto úrovní tyto vnitřní vazby nikdo vidět nemůže; jedině až se tato
úroveň přesáhne, může to člověk vidět. Co se týká specifik věcí, dělají je stejně, jako bych je dělal
já osobně, protože jsou hmotným ztělesněním mých myšlenek.
Otázka: Jak se „nemít žádná usilování a získávat přirozeně“ slučuje s „nemít žádné prostředky
pro setrvání a odtud pochází srdce člověka“?
Mistr: Nemyslím si, že je příliš vhodné, abych v kultivaci Velkého Zákona vysvětloval
buddhistická písma. Mluvíc z užšího kontextu, to, co Šákjamuni říkal, jsou věci z jeho školy. To, co
tu máme my, jsou věci z mojí školy. Je tu problém nepraktikování dvou kultivačních cest. Mluvíc v
širším smyslu, všechny Zákony pocházejí z Velkého Zákona a je mnoho složitých faktorů, o kterých
nevíte. Takže jsem nikdy nebyl ochotný vysvětlovat pojmy a koncepty z buddhismu. Někdy
mimochodem trochu řeknu nebo dám příklad, ale jsem to pořád jen já, jak přednáším o mém
Zákonu. Radil bych vám všem, pokud jsou ve vašich hlavách náboženské věci, měli byste je teď,
když kultivujete Falun Dafa, rychle odložit stranou a úplně je smýt. Jinak do vás budou vážně
zasahovat. Kromě toho budete používat věci z buddhismu, abyste posuzovali, co říkám, a nebudete
schopni kultivovat. V buddhismu také mluví o nepraktikování dvou cest. Teď je Chaotické období
Zákona v [Období] konce Zákona. Měli byste být opatrní.
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Když mluvím o nepraktikování dvou kultivačních cest, kolik lidí v náboženstvích může ve
skutečnosti tomu významu opravdu rozumět? Jsou lidé v náboženstvích, kteří kultivují skoro
všechno. Mniši kultivují zen buddhismus a tantrismus zároveň a čtou všechna možná písma. A v
buddhismu Čisté země mluví o věcech ze zen buddhismu. Ale když kultivujete v jedné škole, měli
byste číst písma té školy; a ne všechna písma jsou to, co řekl Šákjamuni. Když čtete sútru
Avatamsaka, půjdete po dokončení kultivace do ráje Avatamsaka. Když čtete sútru Amitábha,
půjdete do Ráje nejvyšší blaženosti. Časem si lidé začali myslet, že všechna písma jsou
Šákjamuniho. Ale poté, co začnete míchat kultivační cesty, žádný Buddha se už o vás nebude starat.
Víra moderních lidí v Buddhu má vždy stejné mínění: myslí si, že všichni jsou Buddhové, takže
není v pořádku uctívat kohokoliv z nich? A protože jsou to všechno knihy od Buddhů, není v
pořádku číst kteroukoliv z nich? To jsou lidské názory.
Víte, proč může člověk čtením Zhuan Falunu jít do Falunového ráje nebo získat Kolo Zákona a
jiné věci, které si z této školy zaslouží? Náboženská písma jsou stejná – kultivujete v té škole, takže
získáte věci z té školy. Bohové z té kultivační cesty pak do vašeho těla umístí věci z tamté školy.
Když pak čtete také písma z této školy a tato škola vám také dává věci z této školy a když přijdou
věci ze všech škol, pak bude vaše tělo v nepořádku. Jak byste kultivovali? Například, kdyby se
součástka z pračky vložila do televize, pak jak to vidím já, ta televize by nebyla schopna nic
zobrazit. Není to tak prosté a tak jednoduché, jak si lidé myslí.
Kultivace je nesmírně vážný a složitý evoluční vzorec pro vzestup gongu člověka a bytosti. Je
přesnější, než jakýkoliv precizní přístroj lidstva. Takže kultivační věci se spolu nemohou míchat a
nebudou se spolu míchat. Jakmile někdo dělá věci tímto způsobem a jakmile Buddhové vidí, že
kultivujete jak to, tak i tamto, věci ze svých škol vám nedají. Tohle je problém xinxingu na straně
kultivujícího. Věci Buddhy Tathagáty jsou kultivovány podstoupením mnoha životů namáhavé
kultivace a představují jeho Ráj. Jeho Ráj je složen z těchto kultivačních prvků. Vy jste jen lidská
bytost a chcete je neuváženě změnit? Kromě toho se kultivování dvou kultivačních cest rovná
vašemu poškozování Zákonů dvou Buddhů a kultivace tří kultivačních cest se rovná poškozování
Zákonů tří Buddhů. Není to hřích? Někteří lidé tvrdí, že oni to nevěděli. No, je to přesně proto, že
jste nevěděli, že by vám Buddhové nic nedali; nenechají vás tento hřích spáchat. To je základní
důvod pro nepraktikování dvou kultivačních cest. Lidé nevědí a myslí si, že čím víc [tímto
pomíchaným způsobem] studují, tím víc si mohou rozšířit své znalosti. Je to připoutání.
Kultivace školy je prostě kultivace té školy: zen buddhismus je zen buddhismus, Čistá země je
Čistá země, Huayan je Huayan, Tiantai je Tiantai a tantrismus je tantrismus. A ani mezi tantrickými
praktikami se kultivace nemůže míchat; jeho červená sekta je červená sekta a jeho bílá sekta je bílá
sekta. Tohle je něco, co člověk rozhodně nemůže poškozovat. Kultivace je ta nejvážnější, vážná
věc. V lidském světě není nic vážnějšího. Protože to je to nejvelkolepější, rozhodně by se k tomu
mělo přistupovat nejvážněji. Samozřejmě, nebudu vás nutit studovat Falun Gong. Jestli máte pocit,
že se můžete dovršit v nějaké jiné škole buddhismu, pak ji jděte studovat. Ale když vám
nevysvětlím věci jasně, pak jsem k vám nezodpovědný. Protože máte předurčený vztah, když tu
sedíte, řeknu vám: náboženství jsou v Období konce Zákona a i pro mnichy a mnišky je těžké se
kultivovat. Můžete se zeptat těch mnichů nebo mnišek: můžeš se dovršit? Vím všechno a těch
mnichů a mnišek ve světě nebo na celém světě, kdo mohou opustit Zákon trojitého světa, těch, kdo
mohou dosáhnout Prvního dosažení Arhatství, je jen nepatrně málo. Navíc mají pořád jednu nohu
ve dveřích a jednu venku – je to stále kultivace pomocné duše. Ve skutečnosti očekávají, až přijde
Buddha. Chcete, aby vás zachránil. Ale zachránil kam? Když je člověk Arhatem, stále ještě musí
kultivovat k Ráji Buddhy, a jestli ho Buddha chce nebo ne, je na tom Buddhovi. Kam vás může
zachránit?
Otázka: Učitel řekl, že praktikování cvičení na vysokých úrovních je naprosto automatické. [Je
to správně]?
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Mistr: V Číně, když se qigong objevil poprvé, byli lidé, kteří říkali, že qigong nemůže člověku
umožnit se dovršit, protože všechen qigong, který se šířil v té době, patřil k úrovni léčení
zdravotních problémů a udržování kondice. Právě teď jsem něco řekl, a to, že qigong ve skutečnosti
dláždil cestu pro mé šíření Falun Dafa. Kdyby se qigong nezačal šířit, bylo by pro mě dnes velmi
obtížné Velký Zákon šířit. Když ho dokážu šířit dnes v nejstriktnější společnosti, pak když se bude
[dál] šířit v budoucnosti, neměl by se dostat do problémů.
Někteří lidé tvrdí, že qigong je cesta, která má záměr (you wei) a Šákjamuni řekl, že cesty, které
mají záměr, jsou klamné a nemohou umožnit člověku se dovršit. Ve skutečnosti ti, co to [o qigongu]
tvrdí, neví, co „mít záměr“ znamená. Tvrdí, že cvičební pohyby zahrnují záměr. Ale mnoho
taoistických praxí pohyby má a Velcí Taoisté, kteří pomocí nich kultivují, jsou dost vysoko – Velké
Tao původu kultivovalo mnoho bytostí ještě výš než průměrní Bohové a Buddhové. Není to tak, že
mít cvičení je mít záměr. Tantrické praxe mezitím požadují, aby lidé vykonávali mudry. Mniši v
Číně provádějí různé mudry a praktikují v sedě s dvěma nebo jednou překříženou nohou. Nejsou to
pohyby? Je mít nebo nemít záměr u něčeho jen otázkou, kolik cvičení tam je? To není to, co
znamená „mít záměr“. „Mít záměr“ se vztahuje na to, že má člověk při kultivování připoutání k
věcem a nezbavuje se jich. Takoví lidé mluví o lidských věcech a pak jsou nějací, co hledají
metody, dovednosti a magická umění a mylně se domnívají, že tyto mohou člověku pomoci se
pozvednout. Nepovažují odkultivovávání připoutání za to základní a usilují o vedlejší dovednosti a
dělají věci se záměrem. Někteří mniši a mnišky se snaží vydělat peníze, postavit víc chrámů,
prospívat společnosti a účastnit se na politice a to je to, co znamená mít záměr. Kultivace pro tyto
věci je vpravdě iluzorní a ten, kdo to dělá, pustil svou kultivaci ze zřetele. Mohou ty věci člověku
umožnit se dovršit? „Postavím Buddhovi spoustu chrámů a použiji cestu zadními dvířky – to mi
umožní jít nahoru.“ Jak by to tak ale mohlo být? Pokud nebyly ty vaše city obyčejného člověka
odstraněny, neodvážili byste se v božské říši zůstat, i kdybyste tam byli dosazeni. V porovnání s
nesrovnatelně posvátnými, důstojnými a neposkvrněnými Bohy a Buddhy byste byli tak zahanbeni,
že byste se neodvážili svou tvář nikde ukazovat. Vy sami byste si uvědomili, že byste tam neměli
být, protože vaše sféra myšlenek by daleko zaostávala, a vy sami byste sešli dolů. Cvičební pohyby
se nerovnají tomu mít záměr; mít lidská připoutání je opravdu to, co znamená „mít záměr“.
Řekl jsem, že v kultivaci mohou myšlenkové činnosti lehce způsobit problémy, a tak byste se
měli co nejvíce snažit nemít myšlenky, nemít záměry. Všechny objekty a látky jsou živé a mají
život v jiných dimenzích. Co se týká kultivačních mechanizmů, které jsem do vás vložil, s tím, jak
provádíte cvičení, tyto mechanizmy posilujete. Až se ten mechanizmus zesílí do určité míry, bude se
otáčet automaticky. Až budete dělat cvičení v budoucnu, pokaždé, když je uděláte devětkrát,
[mechanizmy] budou zesíleny a stanou se mocnější a mocnější. Nakonec zjistíte, že nemusíte
počítat a jen vykonáváte cvičení; až se dostanete k devátému opakování [mechanizmy] samy potlačí
Kolo Zákona a při devátém opakování samy půjdou do jie yin. V tom bodě už ani nebudete muset
dál počítat.
Otázka: Může každý vědět, kdy se dostane nad Zákon trojitého světa?
Mistr: Někteří lidé mají nesmírně vysoké základny, a tak aby se zaručilo, že se mohou vrátit na
své původní pozice, nemůže jim být nic řečeno. Kdyby se jim řekla i jen troška, poškodí to jejich
cestu a oni nebudou schopni vrátit se na své původní pozice. Proto musíme rozhodnout věci na
základě různých okolností každého jednotlivce. Jsou ale chvíle, kdy se to může vědět a určití
jednotlivci vědět mohou.
Otázka: V budoucnosti budou muset učedníci v chrámu, kteří kultivují v náboženském prostředí,
jít a žebrat o almužny mezi obyčejnými lidmi. Týká se „budoucnost“ této fáze lidstva nebo
dřívějšího období?
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Mistr: Mniši a mnišky jsou odlišní od obyčejných lidí. Říkám jim, aby kultivovali tak, jak to
dělají ostatní učedníci Velkého Zákona, a potvrzovali ještě vyšší Stavy dosažení; a toto jim tím
poskytuje prostředí, ve kterém si mohou vytvořit ještě větší mocnou ctnost.
Otázka: Jak mohou lidé vědět, jestli mají nebo nemají Těla Zákona, která je ochraňují, nebo
Kola Zákona uvnitř svých těl?
Mistr: Co se týká Kola Zákona, někteří lidé jsou citliví a mohou ho cítit a někteří citliví nejsou,
a tak ho cítit nemohou. Není to tak, že každý ho může cítit. U těch, kdo mohou otáčení Kola Zákona
cítit, jakmile se jednou Kolo Zákona v jejich tělech ustálí, bude těžké ho cítit. Je to jako váš tep
srdce: když se tam nedotknete, cítíte vaše srdce bít? Jakmile se stane součástí vašeho těla, nebudete
schopni ho cítit, ale někteří lidé ho necítili ani na začátku. Je to proto, že jejich těla nejsou citlivá.
Nezáleží na tom. Lidské tělo je nesmírně složité a každý člověk je jiný.
Otázka: Předpokládejme, že by se mladý člověk kultivoval k dovršení a okamžitě šel do
Nebeského království. Pak by nemohl naplnit konečné odpovědnosti, které dlužil svým rodičům
nebo dětem. Nebylo by to pak zanechávání útrap druhým?
Mistr: Přesně proto, že jste se v současnosti nedovršili a protože nemáte tak vysokou sféru
myšlenek, používáte běžné myšlení k posuzování této otázky. Jak člověk jednou té sféry dosáhne,
jeho pochopení všeho budou jiná. Kvůli mocné ctnosti utvořené během jeho kultivace se všechno
kolem něj změní. Každý má ve skutečnosti svůj vlastní osud a nikdo nemůže rozhodnout osudy
druhých. Někteří lidé říkají: „Chci jen, aby si moji potomci dobře žili.“ Když váš potomek nemá
požehnání, bez ohledu na to, kolik majetku mu zanecháte, všechno to rozhází nebo to shoří, ztratí se
to nebo mu to ukradnou. Na druhé straně, pokud mají štěstí, pak to můžou zdědit. Každý má svůj
vlastní osud a nikdo nemůže spravovat osud druhého člověka. I když je to vaše rodina, je to vaše
rodina v tomto životě, ale v příštím životě možná budou rodinou nějaké jiné osoby; a kromě toho
mohly být v minulém životě také rodina někoho jiného. Takže každý má svůj vlastní osud. Jestli
tedy chceme, aby druzí fungovali určitým způsobem, to rozhodně nepůjde, protože lidské životy
nejsou uspořádány lidmi, ale bohy. Neexistuje nic takového, jako jestli je zanecháte trpět, protože
tyto věci už jsou dávno uspořádány. Žádná z těchto věcí není tak, jak si myslíte. Pokud nejste v té
sféře, budete se na ty otázky dívat, jako to dělají běžní lidé. [Představte si], jak moc mocné ctnosti
je vlastně zahrnuto v kultivování se na Boha nebo Buddhu. Následky budou uspořádány, jak se
kultivujete.
Otázka: Když dělám cvičení, kývá se mi hlava.
Mistr: Věci jako tohle jsou dobrým úkazem. Když jsou energetické kanály člověka otevírány,
jeho hlava se bude energií kolébat. Ve skutečnosti, když člověk provádí cvičení, vyvstane mnoho
úkazů, více než deset tisíc. Ať už vyvstane cokoliv, měli byste k tomu přistupovat správně. Cesta
kultivace je pro kultivujícího naplněna testy pochopení. Je spousta prvků, které tvoří gong. Povrch
člověka je nejcitlivější na elektřinu. V počátečních fázích, když začíná gong nabývat účinnosti,
budete se cítit nepohodlně, kdykoliv se jen trochu pohne. Někdy, když kultivujete dobré věci,
budete mít podezření, že jste nemocní [a budete se divit], proč se necítíte dobře. Pokud se k tomu
stavíte takto, jak hodláte kultivovat? Jste kultivující. Měli byste to všechno považovat za dobré věci
a ony opravdu dobré jsou. Když se energetické kanály otevírají, nebudete se cítit dobře a budete na
různých místech pociťovat bolest. Změny v těle nejsou nezbytně příjemné. Někdy se vám bude
zdát, jakoby ve vašem těle lezla spousta hmyzu, protože je přes deset tisíc energetických kanálů. A
nejsou to jen tyto samotné kanály, protože ony se křižují a celé tělo bude mít někdy pocit, jako by
jím procházel elektrický proud nebo jakoby bylo studené, horké, necitlivé, těžké, rotující a tak dál.
Je tak mnoho stavů a všechny způsobí, že vaše tělo se nebude cítit moc dobře. Ale jsou to dobré
věci. Jsou výsledkem energie a změn, které se v těle odehrávají. Kdybychom měli mluvit o
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konkrétních pocitech [jako ten v tvojí otázce], je jich prostě hodně. Všichni z vás by je měli
považovat za dobré věci a ony skutečně dobré věci jsou.
Otázka: Osvícené bytosti nemají velmi mnoho překážek. Učitel šíří Velký Zákon a může být
zodpovědný k velkému počtu studentů. Jak si máme vykládat „nemít velmi mnoho překážek“?
Mistr: Jestli vás mám zachránit, být bez překážek je vyloučeno. Snáším za vás hříchy a někdy za
vás odstraňuji karmu (potlesk). S Buddhou Šákjamunim a Ježíšem to bylo podobné, ne? Někteří lidé
říkají: Učiteli, s těmi velkými schopnostmi, co máte, jak byste ještě mohl mít problémy? Ty
problémy jsou ve skutečnosti všechny vaše. Například poté, co je karma některých studentů
odstraněna, zbude pro ně malý problém a oni by ho měli překonat, ale pořád to nemohou zvládnout.
Ale nemůžete zničit člověka, protože nepřekonal tu část problému, a tak ji pak snesu za něho. To je
ten způsob, jak do mě problémy zasahují.
Zachraňovat lidi je strašně těžké a namáhavé. Vím, proč byl Ježíš ukřižován na kříži. A také vím,
proč neměl Šákjamuni jinou volbu, než odejít skrz nirvánu, a vím, proč Lao-c' musel spěšně napsat
pět tisíc znaků a odejít. Šíření spravedlivého zákona je tak obtížné. Když člověk šíří nespravedlivé
věci, nikdo nebude zasahovat. Poté, co skončí s děláním rozruchu, půjde ve skutečnosti dolů do
pekla a bude zničen, protože vlastně ublížil sám sobě.
Otázka: Jak nebeští démoni na vysoké úrovni ví o velkých a menších osvícených bytostech a kdo
drží tuto skupinu démonů na uzdě?
Mistr: Bohové mají ještě vyšší bohy, kteří na ně dohlíží, a ti ještě vyšší mají ještě vyšší [bohy,
kteří se o ně starají]. Démoni jsou projevem pozitivních a negativních bytostí ve vesmíru.
Pochopení na vysokých úrovních není jako to na nízkých úrovních. Když člověk dosáhne úrovně
Arhata, všechny jeho lidské myšlenky zmizí. Poté, co člověk zahyne a když vychází z těla
(hmotného těla), všechny věci učiněné v životě člověka – včetně věcí, když mu byly tři roky –
budou živé rovnou před jeho očima, jakoby je udělal právě před minutou. To proto, že když opustíte
tuto dimenzi a čas, bude to jiné, než tady v této dimenzi a čase. Všechno se bude zdát, jakoby to
bylo vykonáno právě před chvilkou. V té chvíli bude člověk znát všechno, co v životě učinil, ať už
správné nebo nesprávné. A v té chvíli toho bude litovat. V té chvíli bude potlačená část myšlení
člověka odemčena, ale jeho myšlení bude jiné než Buddhova moudrost, protože ta Buddhova je
výsledkem ještě větších schopností.
Otázka: Jak jsou Mistrova Těla Zákona zaopatřena?
Mistr: Těla Zákona jsou já. Mnozí lidé, kteří věří v buddhismus, pálí každý den vonné tyčinky,
odříkávají Buddhovo jméno, klaní se, čtou svatá písma a uctívají Buddhu. Rituály jsou velmi
obřadné. Ale pokud se, až skončí rituál, vrátí ke svým starým způsobům, pak je to zbytečné. Lidé už
nechápou, jak uctívat a vážit si Buddhy. Kultivující bere v kultivaci nesnáze jako radost, zbavuje se
všech svých připoutání, je soucitný a směřuje k dělání pokroků a bez přestání postupuje pilně v
kultivaci – a to, řeknu vám, mě udělá šťastnějším víc než provádění nějakého rituálu. To proto, že
když šířím tento Zákon, nemám pro lidi žádné jiné požadavky. Jenom chci, abyste získali Zákon, co
chci, je přesně to, abyste si odstranili běžné lidské pocity, které máte, a nakonec vás zachránit.
Samozřejmě, Těla Zákona Buddhů také potřebují jídlo. Není to tak, jak říkají lidé: Buddhové
nejedí. Někteří lidé říkají, že Buddhové nejí obilniny. Ať už to ta osoba skutečně ví nebo to jen
předstírá, stejně jsou ta slova správná. Buddhové lidské obilniny nejí. Ale zato jí potraviny v jejich
říších. Bohové nezemřou hladem, když nejí, ale budou hladoví a vyhublí, takže oni také musí jíst.
Ovšem nejí povrchovou hmotu, ale látky složené z mikroskopičtějších částic. Pálení vonných
tyčinek má také reálný význam. Když se dnes zeptáte mnicha, proč chce pálit vonné tyčinky, řekne,
aby ukázal úctu k Buddhovi. Ale proč by ukazování úcty k Buddhovi vyžadovalo pálení vonných
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tyčinek? Nefunguje dělání jiných věcí? Kouř vznikající z pálení vonných tyčinek je ve skutečnosti
také hmotou. A ta hmota, která tvoří kouř, není pouze povrchová látka: kouř má také další
materiální podoby. Bohové a Buddhové si z těchto věcí vyvíjejí věci, které jsou pak použity k
posílení učedníků.
Otázka: Těla Zákona a vtělení…?
Mistr: Já jsem nikdy o vtěleních nehovořil. Mnoho věcí, o kterých Buddha Šákjamuni mluvil,
byly opravdu správně, ale ne všechno, co se v buddhismu říká, jsou původní slova nebo myšlenky
Buddhy Šákjamuniho. Buddhistická písma byla sepsána až pět set let po tom, co Buddha Šákjamuni
opustil svět. Pět set let… přemýšlejte o tom, Amerika ještě ani neexistovala před pěti sty lety.
Kdyby se něco, co bylo řečeno před pěti sty lety, shromáždilo až teď, jak velké by byly
nesrovnalosti mezi touto verzí a [verzí] z té doby? [Byly by tam rozdíly v] prostředí, časech,
místech a na jaké okolnosti se ta slova zaměřovala, takže nesrovnalosti by byly obrovské. Zákon,
který šířím, není buddhismus. Nikdy jsem o vtěleních nemluvil; hovořil jsem jen o Tělech Zákona.
Když mluvím, začleňuji myšlení dnešních lidí a kulturu dnešního lidstva.
Otázka: Einstein prohlásil, že rychlost světla je neměnná.
dimenze?

Je to aplikovatelné i na různé

Mistr: Tento princip, který Einstein pochopil, je principem ve sféře lidstva. To je v současnosti
to, kam až dosahuje porozumění člověka. Když ale přesáhnete sféru lidstva, zjistíte, že věci, které
Einstein objevil, už nejsou absolutní, protože rozdílné úrovně mají rozdílné principy a své příslušné
podoby hmoty. Čím výš jdete, tím blíž jste k pravdě, a čím výš, tím správnější to je. Když se na
vysokých úrovních podíváte zpět, žádná z pochopení pod [tou úrovní] nejsou základními principy
vesmíru; anebo přinejmenším nejsou základním principům moc blízko. Člověk, který se odváží
porozumět pravdě, se odváží prolomit ustálená pravidla stanovená lidmi před ním. Když jste v
rámci jejich pravidel, ať už zkoumáte, jak chcete, vždy je budete následovat. Pokud se těmi pravidly
prolomíte, jste o jeden krok blíž k pravdě.
Když lidé překročí současné pochopení, objeví, že minulá pochopení nebyla absolutními
pravdami. Einstein řekl, že rychlost světla je nejvyšší rychlost, ale řeknu vám, že síla lidských
myšlenek na této samé rovině je rychlejší než světlo. Navíc, na ještě vyšších úrovních, které
přesahují tuto úroveň, jsou nejpomalejší rychlosti [myšlenek] kvůli časovým rozdílům rychlejší, než
nejrychlejší rychlosti na nižších úrovních. Bytosti mají úrovně a rozdílné úrovně mají rozdílné časy
a dimenzionální podoby. Všechny vnímající bytosti a látky podléhají omezením rozdílných časů a
dimenzí. Čím vyšší úroveň, tím vyšší rychlosti; tím chci říct, že nejpomalejší rychlosti na vysokých
úrovních jsou daleko rychlejší, než rychlost světla na nízkých úrovních, jak ho chápou lidé.
Buddhova moc je větší než moc člověka a moc ještě vyšších Buddhů je ještě větší a daleko
přesahuje rychlost světla, jak ji chápou lidé.
Mluvím o těchto věcech, abych vám všem pověděl, že lidstvo má principy na úrovni lidstva a
fyzického světa, kterému by lidé měli rozumět, ale tohle jsou pouze pochopení lidí a rozhodně to
není pravda vesmíru. Nepovažujte je za absolutní, protože jsou jen pochopením na této úrovni. Proč
Šákjamuni tvrdil, že neexistuje žádný Zákon, který je neměnný? A proč na konci řekl: „V celém
svém životě jsem neučil žádný zákon“? Protože když se stal osvíceným, stále ještě nedosáhl říše
Tathagáty. Věděl, že kultivuje nahoru, a teprve na konci, ve svých pozdějších letech, dosáhl velmi
vysoké úrovně Tathagáty. Během děvětačtyřiceti let svého šíření Zákona neustále vyučoval svoje
pochopení vesmíru od nízkého po vysoké. Věděl, že věci, o kterých přednášel dříve, nebyly
nejvyššími principy, a když se znovu zlepšil, byl opět na vyšší úrovni, než jakou vyučoval předtím.
A i potom to, co přednášel, nebyly konečné, nejvyšší principy, takže věděl, že to, co právě
vyučoval, bylo opět nesprávné, protože se znovu zlepšil. Šákjamuni věděl, že Zákon, který po celý
svůj život vyučoval, nebyl nejvyšším Zákonem vesmíru, že to nebyla nejvyšší pravda vesmíru,
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takže ve svých pozdějších letech řekl: „V celém svém životě jsem žádný Zákon nepřednášel.“ Ale
věděl také, že i když principy Zákona na rozdílných úrovních nejsou nejvyššími principy, jsou to
principy, kterými se musí bytosti na rozdílných úrovních řídit – neboli jinými slovy [věděl, že] na té
úrovni to jsou principy. Čím výš principy na rozdílných úrovních jsou, tím blíž jsou k nejvyšším
principům. Ale bohové ve vesmíru nemohou konečné nejvyšší principy Zákona vidět, a tak také
říkají, že není žádný Zákon, který je neměnný.
Principy, které Einstein pochopil, jsou ve skutečnosti nejvyšší mezi běžnými lidmi. Kdyby měl
Einstein možnost pokračovat ve výzkumu, kdyby měl příležitost objevit ještě vyšší principy, pak by
svá vlastní pochopení převrátil. A vlastně objevil, že v náboženstvích existují ještě vyšší pochopení.
Proč měl Einstein v pozdějších letech náboženské přesvědčení a dal se na náboženství? Je to proto,
že objevil, že to, co náboženství učí, jsou opravdové principy, a teprve pak si je osvojil. Proč
nakonec mnozí vědci začnou věřit v náboženství? Jsou to lidé, kteří jsou ve vědě tak uznávaní...
Když se řídíte názory absolutistických empirických věd, nedává to smysl. Ve skutečnosti jsou to jen
lidé, kteří uznávaní nejsou, a ti, kdo krouží kolem definicí, které stanovili jiní, co tyto definice brání
ve slovech, ale ne v jejich podstatě. Opravdu uznávaní lidé nebudou mít myšlení omezeno
definicemi nebo závěry. To jsou ti opravdu inteligentní.
Otázka: Když děláme cvičení a nemůžeme uklidnit své myšlenky, můžeme si odříkávat Zhuan
Falun?
Mistr: Můžete. Jestli chcete dosáhnout absolutního klidu, to je v počátečních fázích provádění
cvičení těžké dosáhnout. Dokonce i když už praktikujete určité časové období, pořád je velmi
obtížné úplného klidu dosáhnout. Proč? Přemýšlejte o tom, žijete mezi obyčejnými lidmi,
kultivujete mezi obyčejnými lidmi a jste to vy sami, kdo se kultivuje. A jste to právě vy sami, kdo
žije mezi obyčejnými lidmi a musíte jíst, někde bydlet, mít oblečení [nebo] děti v rodině jdou na
školu, někdo dnes onemocní, zítra se stane naléhavá věc – dovedete si to představit, všechny věci v
lidském světě do vás zasahují, a i když o nich přemýšlet nechcete, stejně budete. Jen když berete v
kultivaci zlehka věci, ke kterým jsou obyčejní lidé připoutání, budete schopni dosáhnout klidu. Brát
tyto věci zlehka není v rozporu s kultivací mezi obyčejnými lidmi, ani to není v rozporu s děláním
své práce dobře nebo studiem. Tím chci říci, že ať děláte cokoliv, nejste připoutání k tomu, jak se
vám osobně daří. Můžete toho docílit postupně, protože v počáteční fázi toho nejste schopni. Pokud
dokážete odlehčit vaše pocity běžných lidí a dokázat to až do bodu, že je budete brát velmi zlehka, a
pak do bodu, že k nim nejste připoutání – bude v tom bodě vaše mysl přirozeně klidná.
Náboženství také nemají žádné metody, které by lidem usnadnily se zklidnit. Někteří lidé tvrdí,
že odříkáváním „Buddha Amitábha“ se mohou lidé zklidnit. To je forma praxe, ale jak člověk
odříkává, stejně se nezklidní. Jak člověk při odříkávání slov „Buddha Amitábha“ ta slova odříkává?
Musíte jednomyslně odříkávat [do bodu, kdy] se před vámi objeví každá slabika z „Buddha
Amitábha“. Popravdě je to tak, že musíte odříkávat, dokud není všechno prázdné a nic nezůstane;
jen když člověk dosáhne této úrovně, stane se opravdu klidným. Prozatím možná ještě v té sféře
nejste a je nemožné dosáhnout soustředěnosti přes noc. Hned na začátku toho nelze docílit.
Například někteří lidé ústy odříkávají Buddha Amitábha, ale jejich mysl pořád uvažuje: „Syn je
nemocný... Ten a ten mě fakt využil... Jak se asi má můj přítel?“ Ale jejich ústa stále odříkávají
Buddha Amitábha. Může se člověk stát klidným s velkým nákladem připoutaností? Tím chci říct, že
s tím, jak se kultivujete a když budete brát věci, ke kterým jsou obyčejní lidé připoutáni, víc a víc
zlehka, přirozeně se zklidníte. To, že se v současnosti nemůžete zklidnit, není překážkou v kultivaci
a ve zlepšení – každý tomuto bodu určitě věnujte pozornost. V jiných kultivačních cestách tomu ale
přikládají velkou důležitost a je to proto, že kultivují pomocnou duši a nedovolí hlavní duši, aby
hrála roli.
Zdůrazňují nechat Vědomou duši „zemřít“ a duši žít a považují pomocnou duši za duši hlavní.
Vědomá duše jste vy sám, takže když vaše Vědomá duše zemře, pak opravdu zemřete a ona
převezme tělo. Naše praxe vyžadujte, abyste si, až se dokážete konečně a úplně stát klidným, byli
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vědomi, že děláte cvičení a stále měli trochu vědomí. To není připoutání. Pokud si nejste ani vědomi
sami sebe, co byste pak mohli kultivovat? Zapomněl by na sebe Buddha? Tak to není.
Otázka: Jaký vztah bychom my, kdo praktikujeme Falun Gong, měli mít s našimi buddhistickými
přáteli?
Mistr: Řeknu vám, že byste neměli považovat dnešní věřící v náboženstvích za kultivující.
Řeknu vám pravdu: Bohové a Buddhové jednoduše náboženské formy dole neuznávají, ani lidi,
kteří jsou na samotné náboženství fixovaní. Uznávají jen opravdovou kultivaci, protože náboženství
jsou produktem pozdějších generací. Šákjamuni ve své době náboženství nezaložil. Šákjamuni
vytvořil společnou formu kultivace. Aby lidem zabránil ve vytvoření si připoutání k věcem, nechal
každého opustit rodinu a odejít meditovat do horských lesů nebo jeskyní. Byly to pozdější generace,
kdo vytvořily náboženské formy, a jsou to lidé ve společnosti, kdo to nazývají náboženstvím. Lidé
tomu dnes nerozumí a změnili [Šákjamuniho cestu] na něco s náboženskou formou. Pokud jde o
náboženství, Bohové a Buddhové ho neuznávají. Není to tak, že jakmile jste jednou pokřtěný nebo
přijatý do mnišského řádu, Bohové a Buddhové vás uznají; jsou to lidé, kdo vás uznávají. A není to
tak, že jakmile jste jednou pokřtěný nebo přijatý do řádu, určitě vystoupíte do nebeského království;
není to tak, že jakmile jednou přejdete k buddhismu, patříte do buddhistické školy. Buddhové se
dívají, jestli je člověk upřímný, když slib skládá, a jestli opravdu kultivuje. Buddhové formy
neuznávají; uznávají je náboženství.
Pokud jde o buddhistické přátele, jednejte s nimi jako s normálními lidmi; lidé mohou věřit čemu
chtějí. Protože kultivujete mezi obyčejnými lidmi, rozhodně přijdete s ostatními lidmi do styku. I
když mají určitá vyznání, nemohou opravdové kultivace dosáhnout, takže je prostě považujte za
běžné přátele, to je celé.
Otázka: Od té doby, co jsem začal praktikovat Falun Gong, přestal jsem chtít studovat školní
texty a chci jen celým srdcem kultivovat.
Mistr: Promluvím o tom ze dvou úhlů. Jeden je, že pochopení této osoby je možná velmi vysoké
a jeho základna je velmi dobrá. Získal Zákon na místě a okamžitě si uvědomil, co to je a v kultivaci
stoupá mimořádne rychle. Protože jeho základna je dobrá a jeho pochopení je vysoké, dokáže
opustit mnohá připoutání a podstata jeho života nebyla oslabena; to jen jeho povrch byl znečištěný
světským světem. Jakmile se povrchové znečištění odstraní, uvědomí si pravdy Buddhova Zákona,
protože tak či tak nebyl k lidským věcem připoutaný. Tento druh člověka se pak počítá za poměrně
dobrý typ, o kterém jsem právě mluvil.
Další situace je ta, že základna člověka je velmi dobrá a v kultivaci ví, že Velký Zákon je dobrý,
ale stále ještě úplně a racionálně neporozuměl požadavkům Velkého Zákona na kultivaci. Tento
druh situace se může objevit také mezi těmi, kdo byli ovlivněni kultivačními metodami minulosti
nebo mnichy či mniškami.
Bez ohledu na to, který jste případ, nemůžete jít do extrémů. To, že vám říkám, abyste
kultivovali mezi obyčejnými lidmi, je dáno kultivační metodou Velkého Zákona. Kromě toho Velký
Zákon vyžaduje, aby byli kultivující vynikající všude, kde kultivují. Když jsi student, pak bys měl i
dobře studovat; jestli jsi členem společnosti, měl bys dělat dobře svoji práci a zároveň být
kultivující.
Otázka: Studuji Zákon a dělám cvičení už rok, ale pořád mám myšlenkovou karmu. Rád bych
věděl: co mám dělat?
Mistr: Všichni naši studenti jsou celkem dobří. To, že jste schopní si uvědomit své vlastní
nedostatky, vlastně znamená, že se kultivujete. Chápu, co říká. Právě teď jsem vám o něčem
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povídal, konkrétně, že když přijdete praktikovat Falun Gong, pročistím vaše tělo a v podstatě plně
pročistím největší vrstvu molekul, která tvoří povrch osoby, včetně části, kterou jsou vaše
myšlenky. Ale pořád vám chci nechat část, která vám dovolí žít mezi obyčejnými lidmi a udržovat
váš kultivační stav mezi obyčejnými lidmi. Co tím myslím, je to, že když člověk nemá žádné lidské
pocity, nemůže v lidském světě žít. Bez ničeho lidského byste mezi lidmi nechtěli zůstat ani jednu
minutu. Říkám vám, abyste si nevytvářeli více připoutaností a vynasnažili se opustit vaše existující
lidská připoutání.
Mluvíce z jiného pohledu, mohu ve skutečnosti úplně odebrat všechny ty myšlenky, které máte,
odebrat všechny vaše špatné myšlenky a přímo odejmout vaše připoutání. Ale to by nešlo; nebyla
by to kultivace. Ale je jedna věc, kterou udělat mohu: pročistit vás od povrchu a nechat vaše
myšlenky dosáhnout určitého stupně čistoty, i když trochu musí zůstat pro kultivační účely. Kdyby
bylo odebráno víc, nebyli byste schopni praktikovat. Abych vám umožnil kultivovat mezi
obyčejnými lidmi, pročistil jsem vaše tělo od vnitřního mikrokosmu. Vnější povrch nebude
projevovat příliš mnoho božských sil, a to vám umožní udržet si stav, ve kterém kultivujete mezi
běžnými lidmi. Pročistím vás od nejmikroskopičtější části vašeho života, od vnitřku po vnějšek,
dokud nejsou věci vyčištěny až k úplnému povrchu; až odstraníte poslední kousek, který zbývá,
dovršíte se. Povrchové věci, které nebyly dosud odstraněny, jsou pro konečný krok kultivace. Jsou
pro vás účelově zanechány a umožňují vám udržet si stav, jehož pomocí kultivujete mezi
obyčejnými lidmi. Až se toho malého kousku zbavíte, opravdu nebudete schopni mezi běžnými
lidmi zůstat a lidské záležitosti vás nebudou vůbec zajímat. Ten stav se objeví. Takže ten poslední
kousek bude úplně odstraněn až v posledním kroku.
Toto je nejlepší metoda. Umožňuje vám kultivovat se jak mezi obyčejnými lidmi, tak normálně
mezi nimi žít. Ovšem zároveň na sebe musíte klást přísné požadavky a nemůžete mít připoutání tak
silná, jako je mají obyčejní lidé. Protože kráčíte touto cestou a kultivujete tímto způsobem, řeknu
vám: jestli máte prozatím pár připoutaností nebo myšlenek lidského typu, neproměňte to na
břemeno, protože jsou záměrně zanechány pro vás. Musíme také varovat před jinou tendencí:
někteří lidé už od začátku pilně nekultivovali, a jakmile mě slyší to tak podat, [budou si myslet]:
„Á, je to pro mě necháno. Tak se o to nebudu starat.“ Libujou si v tom, neoslabují svá připoutání a
nekladou na sebe přísné požadavky. To by nešlo, protože to není kultivace.
Otázka: Můžeme se oženit či vdát?
Mistr: Zanechal jsem vám faktory, které vám umožní žít mezi obyčejnými lidmi. Doufám, že
někteří z vás, kdo jste naši učedníci a jste mladí, si stále ještě založíte rodiny a začnete kariéru.
Kdyby v budoucnu přišel celý svět studovat Velký Zákon a nikdo by si nezaložil rodinu, lidská
společnost by pak skončila a už by neexistovala. To by nešlo. A rovněž, mladí lidé musí zanechat
potomky a vy musíte zanechat kultivační metodu pro nové lidstvo budoucnosti.
Otázka: Jak velký je Falunový ráj?
Mistr: Falunový ráj je nesmírně velký. (Smích) Má bezpočet vnímajících bytostí a nesčíslně
mnoho Buddhů, Bódhisattev a Arhatů.
Otázka: Jakmile začne člověk praktikovat Falun Gong, může odříkávat „Buddha Amitábha“?
Mistr: Odříkávání Buddhova jména je kultivace a odříkávání Buddha Amitábha je kultivací v
kultivační cestě buddhismu Čisté země. Když odříkáváte při praktikování Falun Gongu Buddha
Amitábha také, pak to mícháte do vaší praxe. Neříkám vám, že musíte kultivovat Falun Dafa; když
se toho opravdu nemůžete vzdát, pak odříkávejte Buddha Amitábha, protože ten princip už vám byl
vysvětlený. V období Konce Zákona je velmi těžké se v náboženstvích dovršit. Někteří lidé mluví o
přinesení karmy do Nebe, ale není to tak jednoduché, jak si obyčejní lidé myslí. Lidé musí
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kultivovat své myšlenky do bodu, kdy jsou dostačující, a jejich primární karma musí být
odkultivována. Ponechá se jen maličké množství připoutaností, které mají být postupně oslabovány.
V té době se objeví speciální situace a jen pak si může člověk vzít karmu do Nebe. Kdybyste vzali
velmi špinavé tělo do absolutně čistého Nebe nebo do Buddhova Ráje, kam byste byli umístěni?
Chápete?
Otázka: Když dělám pozdě v noci cvičení, cítím, jak mě obtěžuje démon. Je to proto, že
nemůžeme uprostřed noci cvičení dělat?
Mistr: Pokud opravdově kultivujete Falun Dafa a nemícháte do vašeho praktikování žádné další
věci, je zaručeno, že se vám nic neodváží ublížit. Někdy míchá nový student do své praxe jiné věci,
a v tom případě nemůžete tvrdit, že kultivuje cestu Velkého Zákona. Když neděláte věci podle
požadavků Zákona, když jen děláte cvičení, když opravdu nekultivujete, pak když vyvstanou
problémy, nebude pro mě lehké se o vás postarat – i když zavoláte moje jméno. Říkáte: „Mistře,
proč se o mě nepostaráte?“ Kultivujete ale Velký Zákon? Kultivujete podle mých požadavků? Není
tohle tak, jak to funguje? Kultivování Buddhovství je vážné.
Otázka: Je v pořádku praktikovat taichi zároveň s Falun Gongem?
Mistr: Není to v pořádku. Taichi, Xing Yi, Bagua – tyto bojové formy v sobě mají zabudovány
qigong. Zato praktikování jiných bojových umění nevadí, ať už je to Dlouhá pěst, Zaplavující pěst,
Jižní pěst, Šaolin atd. – žádná z nich není problém. Ale taichi je rozhodně qigong.
Lidé dnes neví, jak by měli taichi používat. Někteří lidé považují taichi za gymnastiku pro
cvičení svých těl. Ve skutečnosti má v sobě taichi mnoho věcí z vnitřní-vnější kultivace. Lidé dnes
neví, jak kultivovat. Je to proto, že Zhang Sanfeng lidem nezanechal podstatu Zákona taichi,
zanechal jen pohyby, a proto s nimi lidé, kteří přišli po něm, nemohli kultivovat. Nedívejte se na to,
jak nenucené se pohyby taichi zdají, protože jejich síly nejsou na povrchové dimenzi. Na této lidské
straně vaše ruka není, ať už jste jakkoliv rychlý, tak rychlá jako ruka [znalce taichi]. Vidíte, jak se
pohybuje velmi pomalu, ale on se pohybuje v jiné dimenzi. Je to jako staré příběhy, které
slýcháváte, kde nesmrtelný může jít normálně, ale ti, co jedou za ním, jej nemohou dohnat.
Obyčejným lidem se zdá, že kráčí celkem pomalu, ale ve skutečnosti se pohybuje v jiných
časoprostorech.
Lidé si myslí, že umí udeřit rychle, ale nikdy by se nedokázali vyrovnat rychlostem jiných
časoprostorů. Proto, i když vidíte, že v taichi natahují pěsti nebo dlaně velmi pomalu, bez ohledu na
to jak rychlé jsou vaše pohyby, nejste tak rychlí jako oni, protože oni se tam dostali dlouho před
vámi. Moderní lidé prostě nejsou schopni té úrovně dosáhnout. Mimoto jejich dlaně nesou
nadpřirozené schopnosti, a lidské bytosti tyto schopnosti nemohou snést. Bojová umění vypadají ve
filmech skvěle. Proč se tedy zdá, že lidé v reálném životě pohybují pažemi na všechny strany nebo
namátkově dupou nohama nebo kopou, ale vy pořád nevidíte, odkud by měly zvláštní síly bojových
umění přicházet? Je to proto, že nemají žádné neobyčejné schopnosti. Kdyby nějaké neobyčejné
schopnosti měli, lidé by se jejich úderům nemohli vyhnout. Pokud ty pohyby zkoušejí předvádět
bez požadovaných [nadpřirozených] schopností, nefunguje to. Takže důvod, proč dnešní lidé
nemohou předvádět sílu bojových umění, je ten, že nemají vnitřní ani vnější nadpřirozené
schopnosti.
Taichi může člověku umožnit, aby se pohyboval v jiných dimenzích; je to přirozená součást
kultivace, takže se to plně počítá za qigongovou praxi. Jen když se tělo člověka změní při
praktikování a jeho sféra myšlenek se zlepší, může jeho praxe vytvářet věci. Řeknu vám, že
kultivace na Taa nebo Boha je nesmírně posvátná. Není to tak, jak si to představují lidé. Lidé dnes
používají zkažené názory této doby k představování si, jak starověcí lidé žili. Starověcí lidé takoví
nebyli.
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Otázka: Když se bude Kolo Zákona otáčet po směru a proti směru hodinových ručiček, bude se
točit nakloněné dopředu nebo dozadu?
Mistr: Ano, upraví vaše tělo podle toho, jak vaše tělo potřebuje být upraveno. Otáčí se tím i
oním směrem, aby náležitě upravilo vaše tělo. Když bude Kolo Zákona upravovat tělo osoby ze
začátku, bude se otáčet, jak je třeba, a nebude mít pevně danou rychlost. Jakmile je tělo upraveno,
Kolo Zákona se ustálí v oblasti dolní části břicha. Tam se bude otáčet devětkrát po směru
hodinových ručiček a devětkrát proti směru hodinových ručiček, což je jeho normální stav.
Otázka: Když dělám cvičení, můj syn je proti tomu,
Mistr: Ano, někteří lidé budou mít takové situace, kdy členové rodiny [praxi] oponují. Ale stejně
je to pořád na vás. Konec konců, když se dá člověk na kultivaci, přijdou zkoušky. Takže démon
možná využije vašeho syna, aby do vás zasahoval. Pokud opravdu vstoupíte do kultivace Velkého
Zákona a dokážete opravdu kultivovat, pak se o vás postarám. Budu se dívat na to, jaké jsou vaše
myšlenky, když jste uprostřed zasahování a uvidím, zda stále ještě chcete praktikovat, protože
kultivace Buddhovství je vážná a to by nešlo, kdyby vaše vůle nebyla pevná.
Otázka: Nejlepší je při meditaci sedět v plném lotosu, je to tak?
Mistr: Požadavek je nakonec dosáhnout plného lotosu. Praktikujte ho postupně a každý bude
schopný v plném lotosu sedět. V Číně byli lidé staří přes osmdesát let schopní postupně překřížit
obě nohy, takže tam nebude problém. Pokud praktikujete, postupně je dokážete překřížit. Není to
tak, že to dokážete udělat zčista jasna, a donucení nebude fungovat. Když řeknete, že nemůžete mít
nohy překřížené ani v pozici polovičního lotosu, pak když nedokážete udržet nohy nahoře, seďte
volně v indickém stylu. Když řeknete: „Nemůžu sedět ani po indicku,“ pak vystrčte nohy jen
trochu. Až budete moci zůstat v sedě, vaše nohy postupně poklesnou – pokaždé se sníží – a
nakonec, až se dostanou dolů, uděláte poloviční lotos. Když uděláte poloviční lotos, vaše nohy
budou trčet vysoko vzhůru, ale to nevadí. Pokaždé, když budete cvičit, shledáte, že vaše nohy o
něco klesnou a pokaždé tohle udělají. Až poklesnou úplně a až vaše nohy v polovičním lotosu plně
splní standard, kdy jsou na plocho, pak byste měli použít plný lotos. Pokud jsou vaše nohy na
plocho a dokážete vzít druhou nohu a položit ji nahoru, bude to pozice plného lotosu.
Otázka: Proč říkáte, že děti smíšené krve jsou politováníhodné? Člověk může být Číňan v tomto
životě a pak cizinec v dalším a na zemi jsou všechny možné druhy ras a hlavních duší.
Mistr: V procesu převtělování je to hlavní duše, která se převtěluje, zatímco to, co má smíšenou
krev, je hmotné tělo. Různí bohové stvořili své vlastní různé lidi a v dějinách se tito bohové po
celou dobu starali o lidi, které sami stvořili. Běloši jsou běloši, černoši jsou černoši a lidé žluté rasy
jsou lidé žluté rasy. Každé etnikum na světě je rasou, která odpovídá nebesům. Po smíchání krve už
lidé nemají s bohy v nebesích spojitost. A pak je možné, že nikdo z bohů, kteří lidi stvořili, se o ně
nebude starat. Co se tedy týče těchto lidí, jsou velmi politováníhodní. Někteří lidé si možná říkají,
co se s tím pak dá dělat. Řeknu vám, nebuďte znepokojení. Mluvím o situaci na povrchu lidských
bytostí. Protože lidské hlavní duše se nesmíchaly, pokud chtějí lidé kultivovat, mohu vám umožnit
kultivovat. Pokud dokážete kultivovat do posledního kroku, můžete se dovršit stejně tak a nebude
tam žádný rozdíl. Kultivace nebude problém.
Je-li obyčejná osoba v situaci [kterou jsme právě probírali], pak bude vést velmi politováníhodný
život. Bohové nahoře neuznávají oblast, kde je koncentrace smíšených ras, takže obyčejně budou
lidé v takovýchto oblastech strádat a mít těžký život.
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Otázka: Čínské děti studující v cizích zemích dostávají západní vzdělání. Pokud používají v
kultivaci cizí jazyky, aby porozuměli Zhuan Falunu, mohou jít do ráje, který odpovídá lidem žluté
rasy?
Mistr: Hlavní duše půjde tam, odkud byla, takže povrch lidského těla není rozhodujícím
faktorem. Pokud se kultivují dobře, dovrší se stejně tak. Bude pro ně těžké porozumět povrchovým
významům v čínštině [pokud budou zkoušet studovat čínskou verzi, když žijí na Západě] a tento
povrchový rozdíl je neřešitelný. Ale vnitřní významy v kultivaci, které přesahují lidstvo, nebudou
ovlivněny.
Otázka: Lidský mozek je velmi vyvinutý. Proč jsou zvířata schopná ovládat lidi?
Mistr: Lidský mozek vůbec není vyvinutý. To jen lidé ho považují za vyvinutý. Kromě toho
sami lidé vědí, že přes sedmdesát procent lidského mozku je nevyužitého. [Ty části] byly ve
skutečnosti uzamčeny bohy. Jakmile organizmus, ať už je to jakýkoliv druh, získá inteligenci, půjde
za úroveň, na které pobývá, a může pak mít moc nad jinými životy. I když se principy Nebes
nespokojí s tím, [aby takové síly ovládaly], když lidé dělají špatné věci a s těmi věcmi jdou, je to to
samé, jako kdyby sami lidé tyto věci pozývali tím, že je vyhledávají. Využije této situace, a může
proto ovládat lidi.
Otázka: Jak bychom měli chápat spojení mezi gongem a Zákonem? Jaké spojení má zlepšování
ve Falun Gongu s principy Zákona?
Mistr: Už jsem o těchto věcech velmi jasně mluvil v Zhuan Falunu. Kdybychom o tom měli
mluvit, je to obrovské, takže řeknu jen trošku. Lidé zapojení do teoretických debat se vždy přou o
to, co je první, hmota nebo mysl; vždy mají ideologické polemiky. Řeknu vám všem, že hmota a
mysl jsou jedno a to samé. Gong je Zákon a Zákon je gong, protože samotná mysl je hmota.
Existuje standard pro zlepšení xinxingu kultivujícího; bere na sebe podobu měřítka. Když stoupá
xinxing, gong stoupá též. Gong vytváří nad vaší hlavou sloup gongu a na kraji sloupu gongu jsou
odstupňované značky. To je ten standard, který ukazuje výšku xinxingu člověka. Jak se xinxing
zlepšuje, měřítko roste; a jak roste směrem nahoru, gong roste nahoru. A vývoj gongu je mimořádně
rychlý. Záleží na tom, jestli váš xinxing roste nebo ne. Když xinxing roste, pak gong roste. Proto
princip, že gong je tak vysoký jako xinxing, je naprostá pravda. V každé škole to tak je; to jen malé
praxe tomu nerozumějí, to je vše.
Západní náboženství o gongu nemluví. Když Buddha Šákjamuni šířil Zákon, také o gongu
nemluvil; jen taoismus mluví o gongu. Věci, o kterých mluvím, zahrnují všechny věci Buddhů, Taů
a Bohů a všichni bohové a Zákony vyšli z osvícení se k základnímu Zákonu vesmíru. Při přednášení
o Zákonu se snažím, abyste porozuměli; používám jakýkoliv výraz, jenž vám umožní porozumět.
Někteří lidé říkají, že západní náboženství nejsou kultivací a že východní náboženská meditace je.
Nejsou západní náboženství kultivací? Západní náboženství jsou také kultivací. Ježíš řekl, že když v
něj věříte, pak můžete vstoupit do Nebeského království. Co tím myslel? Ježíš vždy mluvil o věcech
na povrchu a říkal lidem, jak se mají chovat. Je to stejné jako se západní kulturou; nevysvětlují
vnitřní významy, a pokud se chováte [správně], to stačí. Lidé dnes [na hlubší úrovni] neví, co to
„víra“, o které Ježíš mluvil, je. Ježíš řekl, že máte-li v něho víru, pak můžete vstoupit do Nebeského
království. Ve skutečnosti, co se týká víry, jen chování se podle toho, co Ježíš řekl, je opravdová
víra. Když se nechováte podle toho, co Ježíš říkal, je to opravdová víra? Když člověk chodí do
kostela a říká před jídlem „Amen“, ale jakmile je venku ve světě, vždy dělá špatné věci, můžete
tomu říkat víra v Ježíše? Bylo to, o čem Ježíš mluvil, omezeno jen na jednu větu – „Věřte ve mně a
můžete jít do Nebeského království?“ Proč Ježíš probíral tak mnoho principů, jak se chovat? Když
se chováte podle toho, co říkal, teprve pak můžete vstoupit do Nebeského království. Není tohle, co
se tím myslí? Víra je obecný pojem. Pokud se nekultivujete ani nezlepšujete, mohli byste pak jít do
Nebeského království? Jistě, možná chodíte do kostela, když přijde ten čas. Ale věříte v bohy jen
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díky tomu, že hodně vyslovujete jméno Pána Boha? Prostě jen čekáte, až půjdete do Nebeského
království? Tak by to nešlo.
Co je tedy účelem zpovědi? Zpověď je, když člověk ví, že udělal chybu, a chce se zlepšit.
Nepočítá se, když se člověk vyzpovída, zatímco stále dělá tu samou špatnost. Řekněme, že jste dnes
zabili člověka a řeknete: „Prosím, odpusť mi“ a pak zabijete zítra dalšího a potom se zase
vyzpovídáte a poprosíte o odpuštění. Kdo by vám odpustil? Chápete tu myšlenku, ne? Měli byste
přestat dělat špatné věci a slíbit, že je už nebudete znovu dělat, a opravdu je znovu nedělat. Když
objevíte, že máte špatnou myšlenku, u zpovědi řeknete Ježíšovi: „Pane Ježíši, zachraň mě, protože
mám špatné myšlenky.“ Když se tedy ve vašem denním životě chováte lépe, nezlepšujete si lidský
xinxing? Není to kultivování se? Ježíš o gongu nemluvil, protože „kultivace záleží na člověku,
zatímco gong záleží na mistrovi.“ Chci, aby vaše těla uspěla v kultivaci a přeměnila se, takže
zdůrazňuji gong. Ježíš o gongu nemluvil, protože vy o tom nepotřebujete vědět. Vy se jenom
zaměřujete na kultivaci vašeho srdce a o gong se postará Ježíš, takže Ježíš o gongu nemluvil.
Kultivace je odkultivovávání špatných lidských myšlenek a chování. Jak se vaše úroveň zlepší,
mistr udělá svůj díl a vyvine pro vás gong. To je ta idea.
Otázka: Buddha Šákjamuni uspěl v kultivaci před stovkami milionů let. Ale ne všechny životy
jsou při narození přizpůsobeny „Pravdivosti, Soucitu, Snášenlivosti“. Jak je tedy možné, že člověk
může uspět v kultivaci?
Mistr: Ne všechny vnímající bytosti na nebesích mají Stav dosažení a ne všechny vnímající
bytosti na nebesích jsou Buddhové. Všechny životy jsou stvořeny Velkým Zákonem vesmíru a jsou
vytvořeny ve vesmíru stvořeném Velkým Zákonem, ale to není to stejné jako uspět v kultivaci.
Uspět v kultivaci znamená potvrzovat a osvítit se ke svému Stavu dosažení. Šákjamuni je Buddha a
velmi dobrý Buddha. Můžu vám všem říct, že „Pravdivost, Soucit, Snášenlivost“ jsou pravdy
Zákona celého vesmíru, jsou základními prvky, které celý vesmír stvořily, a jsou základními prvky,
které stvořily všechny nejprvotnější bohy a všechny bohy v celém průběhu vesmíru. Buddha
Šákjamuni byl samozřejmě mezi nimi. Vesmír má také proces utváření, stagnace, úpadku a zániku.
Buddha Šákjamuni nebyl nejprvotnějším bohem. Všechen inteligentní život ve vesmíru se pohybuje
směrem k úpadku a zániku. Vnímající bytosti blízko Tří říší mohou ve svých příštích životech
znovu kultivovat. To je metoda očišťování používaná u bytostí v rámci těchto hranic. Pravdy, o
kterých hovořil Šákjamuni, byly Zákonem Tathagáty, které on z „Pravdivosti, Soucitu,
Snášenlivosti“ potvrdil a osvítil se k nim na té úrovni. Nikdo z Tathagátů nevysvětluje opravdový a
základní Zákon vesmíru, protože základní Velký Zákon vesmíru přesahuje vesmír a všechny životy
v něm. Bohové mohou jen potvrzovat a osvěcovat se ke svým vlastním pochopením na své vlastní
úrovni. To jsou jejich kultivační cesty a různí bohové mohou zachránit lidi jen tím, že je přemění na
vnímající bytosti pod nimi. Ale Velký Zákon je základní Velké Tao; v kultivaci je to nejrychlejší a
nejjednodušší metoda a nemá tak moc podrobných věcí. Zákon je jako pyramida; na okrajích je jen
takto nízký, zatímco pochopení bohů stoupá takto vysoko. Ti, co jsou pak zachráněni, se mohou
dovršit jen na této úrovni. Tathagáta se dovršuje na této úrovni, takže potvrzuje a osvěcuje se jen
potud, a když vychovávají učedníky, Tathagátové se jen zaměřují na věci svých vlastních disciplín.
Osvícení každého Buddhy je rozdílné a každý Buddha chápe Pravdivost, Soucit, Snášenlivost –
základní Velký Zákon vesmíru – z pravd Zákona Pravdivosti, Soucitu, Snášenlivosti Velkého
Zákona. Zesílen Bohy a Buddhy na úrovni ještě vyšší a se spravedlivou kultivací a spravedlivým
osvícením, kolik toho chápe a kolik toho ví, utváří jeho vlastní kultivační věci a je přizpůsoben té
úrovni Zákona.
Otázka: Proč se moje hlava při meditaci otáčí k Mistrovu Obrazu Zákona?
Mistr: Je to proto, že se na mě dívá tvoje vědomá strana. Někdy vám moje Tělo Zákona dává
náznaky. Když vám dává náznaky, použije různé metody. Jestli chcete vědět, zda bylo něco uděláno
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dobře nebo ne, nebo uděláno správně, podívejte se na můj obrázek v knize nebo jiné moje obrazy.
Bez ohledu na to, jestli je vaše třetí oko otevřeno nebo ne, když jste se zachoval nesprávně, bude
vypadat velmi vážně; když jste se zachoval správně, bude se na vás usmívat. (Potlesk)
Otázka: Když Mistr přednáší o Zákonu, cítím, že je to velmi správné a dobré. Někdy cítím, že to
prostě mluví přímo do mého srdce. Ale když se později snažím si vzpomenout, o čem Mistr mluvil, je
to, jako bych si nic nepamatoval úplně. Co mám dělat?
Mistr: Ve skutečnosti budou mít všichni lidé, když mě poslouchají přednášet o Zákonu, stavy
jako tyhle. Učil jsem mnohé Zákony a není pro vás možné si to vše jasně zapamatovat. Nebojte se.
Když se dokážete považovat za kultivujícího a poradit si s věcmi správně, pokaždé, když se v
kultivaci setkáte s problémy, budete schopni si vzpomenout na slova, která jsem říkal. Je zaručeno,
že to tak bude. Když se ale místo toho rozzlobíte do bodu, že dostanete závrať a nedokážete zůstat
klidní, pak nebudete schopni na ně myslet a to dokazuje, že vaše kultivace není pevná. Obecně si
ale Zákon, který vyučuji, dokážete zapamatovat. Když člověk nedokáže kultivovat, pak bude
navždy neschopný si zapamatovat Zákon, který učím. Znovu a znovu zdůrazňuji, že tento Zákon se
nepřednáší obyčejným lidem, aby ho poslouchali. Všichni z vás, kdo tu sedíte, máte předurčený
vztah. Jinak byste nemohli přijít.
Otázka: Když se ujmu opuštěných malých zvířat, vytvoří to karmu?
Mistr: Ve skutečnosti to karmu nevytvoří. Jako obyčejný člověk je to dělání dobrého skutku, ale
v minulosti buddhismus mluvil o nezabíjení stejně jako o nechování zvířat. A jsou za tím příčiny,
proč je nezabíjet a nechovat. Co se týká „nezabíjení“, všichni kultivující v tom mají jasno.
„Nechování“ má dvě stránky. Jedna je, že když se člověk kultivuje, pro zvíře je snadné získat
nadpřirozené síly (ling). Je možné, že spáchají hodně zla hned, jak nadpřirozené síly získají. V Číně
je staré rčení: „stát se duchem“. Zvířata nemají dovoleno se kultivovat. Další věc je, že chování
těchto věcí zabere hodně péče. Bude to rozptylovat a přemýšlení o tom je připoutání a ovlivní to
kultivaci. Samozřejmě, pro kultivující je mít rád zvířata také připoutáním.
Řeknu vám všem příběh. Víte, že brahmánismus byl to, proti čemu se Šákjamuni stavěl nejvíc.
Věřil, že to bylo náboženství, které se změnilo na zlé a bylo v protikladu k buddhismu
Šákjamuniho. Ve skutečnosti vám mohu říct, že to, proti čemu se Šákjamuni stavěl, byl
brahmánismus, a ne bohové brahmánismu. V co lidé během nejranějšího období brahmánismu
věřili, byli Buddhové – Buddhové ještě dávnější než Šákjamuni. Ale během dlouhého časového
období lidé opustili svou náležitou víru v Buddhy a proměnili náboženství na zlé, dokonce až do
bodu, že používali zabíjení jako rituální oběť Buddhům. Nakonec bůh, ve kterého věřili, neměl
podobu Buddhy; začali věřit ve zlé duchy a démony s podobou nestvůr. Lidé to náboženství změnili
na zlé. Víte, kdyby se měl buddhismus vyvinout takto, následovníci by neuznávali ani
Šákjamuniho. Takže přemýšlejte o tom všichni: nebudou se kultivující po uplynutí mnoha let v tom
bodu dívat zpětně na to náboženství z minulosti a nebudou ho vidět jako zlé? Je to to samé. Jsou to
lidé, kdo dělají náboženství zlými, protože bohové v žádném případě zlí nejsou.
Velmi dávno kultivoval v Indii jeden učedník brahmánismu. Byl v kultivaci docela pilný a
kultivoval se v horách v osamocení. Jednoho dne vystopoval lovec jelena a poranil ho střelou
šípem. Tento jelen uprchl [tam, kde byl kultivující] a ten jelena schoval a ochránil ho. Byl v horách
sám, velmi osamělý a tak se začal o jelena starat. Když si lidé nedávají pozor, mohou se připoutat a
opravdu, jak lidský pocit lítosti, tak i připoutání k citu byly vylévány na tohoto malého jelínka.
Časem se k jelenovi velmi připoutal a nakonec se stal ten jelen jeho nejbližším společníkem. Jako
výsledek vložil do jelena všechnu svou energii, a když meditoval, jeho mysl se nemohla uklidnit;
myslel na to, čím jelena nakrmí. Polevil ve svém odhodlání kráčet kupředu.
O pár let později jelen náhle jednoho dne zemřel a on z toho byl ohromně ztrápený. Pořád na
toho jelena myslel, a o to méně mohl dosáhnout pilného pokroku. V této době už měl svá léta, a
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když nejste kultivující, váš život nemůže být prodloužen. Už nemohl dál kultivovat a jeho život se
skončil. Když se jeho život přiblížil ke konci, nemyslel na Buddhův Zákon; pořád přemýšlel o tom
jelenovi a kvůli tomu se, až zemřel, převtělil na jelena. Když je člověk na smrtelné posteli, může se
převtělit na cokoliv, k čemu je připoután a na co myslí, takže se v okamžiku převtělil na jelena. Jak
žalostné. Kultivující – ten, co se docela dobře kultivoval – byl na konci zničen ve chvilce. Pro
kultivující je nejlepší, když ke zvířatům nejsou připoutáni.
Otázka: Když jsem dohnaný do krajnosti, nejsem schopný mít s ostatními trpělivost. Co bych s
tím měl dělat?
Mistr: Pořád ještě předkládáte neschopnost být trpěliví? I když nemůžeš vydržet, musíš vydržet.
Jako kultivující musíš být soucitný! Právě jsem řekl, že když nemůžete milovat svého nepřítele,
nemůžete v kultivaci uspět a nemůžete se stát Buddhou. Přemýšlejte o tom, když je k vám někdo
špatný, není to proto, že mu dlužíte z minulosti? Půjde to, když mu to nesplatíte? To, co jste mu
tehdy způsobili, je možná ještě horší, než jak s vámi teď zachází on, a bolest, kterou jste druhým
vytvořil, je možná ještě větší než tohle! Když v kultivaci přijdou konflikty, jejich projevy se zdají
nesmírně náhodné a někdo vás může rozzlobit, ale vy jste tehdy – také nesmírně náhodným
způsobem – podobně rozzlobil tu druhou osobu. Kdy je to tak, že než se vám něco stane, řekne se
vám to dopředu? [Nikdo vám neřekne:] „Panečku, v minulém životě jsi mě naštval, takže v tomto
životě tě naštvu já.“ Takové věci neexistují. Mnoho věcí se zdá náhodných, ale žádné z nich
náhodné nejsou.
Možná jste takovou situaci nikdy předtím neměli, ale teď jste kultivující, a tak pro vás musí být v
zájmu vašeho zlepšení takové okolnosti vytvořeny. Bez těchto problémů by to nešlo a já využiji tyto
problémy pro zlepšení vašeho xinxingu. Jak se váš xinxing zlepšuje, zvětšuje se váš gong a váš
xinxing se bude zlepšovat. Každý, kdo vám způsobuje problémy, vám bude zároveň dávat ctnost.
Zatímco cítíte bolest, vaše vlastní karma se bude přetvářet na ctnost. Získáte čtyři věci naráz, takže
byste vlastně měli být té druhé osobě vděčni. Jestliže toho druhého člověka pořád nenávidíte nebo s
ním nedokážete mít trpělivost, není to správné. Někteří lidé si také myslí: „Mistr mi řekl, abych
vydržel, tak se ovládnu.“ Po chvíli pak řeknete: „Mistře, ovládal jsem se až do bodu, kdy je to už
moc bolestivé.“ Říkám, že to není snášenlivost. Opravdový kultivující se nerozzlobí vůbec. Bez
ohledu na to, jak velká je to věc, jeho srdce nebude pohnuté. Proč se těch věcí držet, až dokud to
není bolestivé? Takový by měl být kultivující. Někteří lidé vydrží kvůli své pověsti, a to také není
opravdová snášenlivost. Ale protože jste začali kultivovat, když toho zrovna teď nemůžete
dosáhnout, pak to stejně ještě musíte opravdu držet v sobě.
Otázka: Mnoho velkých mistrů qigongu jsou mladí mistři a mistři z mnoha škol šíří své praxe.
Mistr: Skutečnost, že je mnoho lidí, kteří šíří praxe, je způsobena kosmickým klimatem a má to
důvod. Ale řeknu vám, že mnozí „mistři“ jsou samozvaní. Ve skutečnosti nejsou qigongoví mistři;
jsou falešní. Mnoho lidí je podněcováno posednutím zvířaty a jinými špinavými věcmi. A hodně
mistrů šíří světské a malé cesty a o čem mluví, jsou pravdy na té úrovni. Kromě těchto jsou lidé,
kteří kultivují v horách. Někteří z těch, na které jsem narazil, kultivují víc než čtyři tisíce let. Proč
se kultivovali po tak dlouhou dobu? Není to tak, že jejich úrovně nejsou dost vysoké a nemohou
proto jít do Nebe, protože někteří z nich daleko překročili Tři říše; spíš je to proto, že nemohou jít
nahoru. Je to tak, že nemají dovoleno jít nahoru, protože není žádný ráj, který by je přijal. Proč si
mohou zvýšit gong? To je také rozhodnuto pravdami Zákona na této úrovni. Ale ty světské a malé
cesty jsou odlišné; některé z nich byly vytvořeny lidmi. Ze začátku se takový člověk kultivoval jen
v jedné kultivační cestě nebo kultivoval v taoistické škole nebo buddhistické škole. Poté, co chvilku
kultivoval, cítil, že je to dost dobré, ale přišla ho vyhledat jiná osoba a řekla: pojď a kultivuj tohle.
On to pak šel studovat. Takže jeho gong byl pomíchaný. Původně měl nahoře mistra, který se o něj
staral, ale když mistr nahoře viděl, že se stal takovým, ten mistr ho už nechtěl. Protože ho ti nahoře
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už dál nepřijímali, nemohl už opustit Tři říše. Ti mimo Tři říše do nich nemají dovoleno vstoupit a
ani ti uvnitř Tří říší je nemohou opustit. Nezáleží, jak vysoko se kultivujete, když vás nikdo nahoře
nepřijme, nemůžete odejít – ten člověk míchal věci v kultivaci a jeho gong je v nepořádku, takže
zůstává ve Třech říších. Toto je jeden z důvodů, proč ti, kdo kultivují světské a malé cesty, nemohou
dosáhnout Spravedlivého dosažení. Proto jsem řekl, že nepraktikovat dvě kultivační cesty je
nesmírně vážná věc.
Někteří lidé četli knihy a říkají: „Učiteli, neměl jste mistry z taoistické školy a buddhistické
školy, kteří vám věci předávali?“ Řeknu vám všem, že to, co dělám já, je jiné; já učím Zákon
vesmíru. Nevyučuji jen Zákon buddhististické školy, ani nevyučuji pouze Zákon taoistické školy,
ani výslovně nevyučuji jednu určitou kultivační cestu; šířím základní Velký Zákon vesmíru, a tak
znovu a znovu říkám Velký Zákon, Velký Zákon. Tohle je základní Zákon vesmíru. Všechny
kultivační cesty uvnitř vesmíru jsou v něm zahrnuty. Řeknu vám také, že mezi několika mými
mistry v tomto světě jsou Buddhové, Taové a Bohové a všem z nich jsem předal věci před několika
životy. Účelem bylo uspořádat pro ně, aby mi během této doby, kdy jsem chtěl šířit Velký Zákon, ty
věci předali zpět, odemkli moji paměť a já bych to pak šířil vám. (Potlesk) Ani jedna jediná věc,
která se v lidské společnosti stane, není náhodou. Šířit Velký Zákon, tak jak to dělám já, je tak
obrovská věc a v budoucnu ho bude studovat ještě víc lidí, takže žádný z různých druhů
nespravedlivých faktorů ve vesmíru, které zasahují, ani věci ve Třech říších, které zasahují do šíření
Velkého Zákona, ani ta chaotická, inteligentní zvířata a duchové nízké úrovně způsobující rozruch,
nejsou náhodné.
Otázka: Na této úrovni nemáme jak rozlišit opravdové qigongové mistry od těch falešných. Jak
bychom to měli v budoucnu řešit?
Mistr: Z jakého důvodu teď chcete rozlišovat opravdové qigongové mistry od těch falešných?
Stále se ještě chcete v této době účastnit na jiných qigongových seminářích? Proč byste je jinak
potřebovali rozlišit? (Potlesk) Myslím si, že někteří lidé se nezúčastnili qigongových seminářů, a
když slyší věci, které říká Učitel Li, [uvědomí si], že tato kultivace je tak široká a hluboká, takže si
myslí: „Á, tak já také půjdu a poslechnu si, co říkají druzí qigongoví mistři a trochu si zlepším své
znalosti“. Někteří lidé tak přemýšlejí, ale to není správné. To, co vyučuji, je Velký Zákon; na jiných
místech tyto věci nemůžete slyšet. Nepraktikovat dvě kultivační cesty je nesmírně vážná věc.
Kromě toho, když chcete tyto věci brát jako vědomosti nebo když se chcete podílet na jiných
kultivačních cestách, možná, že si nebudete moci vzpomenout ani jednu frázi ze Zákona, který
učím, protože kultivace je vážná věc. Vy nemáte jak rozlišit opravdové qigongové mistry od těch
falešných a jejich předvádění šidí lidi o peníze. Jiní budou také někdy povrchně mluvit o
dobrotivosti (shan), ale v kostech to hrají kvůli penězům. Takže je velmi těžké to rozlišit.
Otázka: Když se někteří lidé zajímají o Velký Zákon, ale nemohou se rozhodnout, zda kultivovat
či ne a nedokáží se považovat za kultivující, měli by jim naši asistenti stále ještě pomáhat?
Mistr: Myslím, že někteří studenti mají stále ještě proces, kdy přichází k pochopení věcí. Když
chcete po začátečníkovi, aby měl tak vysokou úroveň jako dlouhodobý student, nemůže toho
dosáhnout. Dovolte mu mít proces, kdy přichází k pochopení věcí; když chce praktikovat, tak
praktikuje, a když chce praktikovat, pak ho učte. Postupně bude cítit, že je to dobré, a můžete mu
půjčit ke čtení Zhuan Falun nebo mu říct, ať si jde knihu koupit a přečte si ji. Tímto způsobem bude
cítit, že je to dobré, jeho pochopení bude stoupat a pak mu můžete dát Zhuan Falun, ať si ho přečte;
krok za krokem a trošku po trošce tomu porozumí. Předpokládejme, že pro něj chcete stanovit
požadavky, jako například: když děláš naše cvičení, nesmíš brát léky; jak jednou děláš naše cvičení,
už nemůžeš věřit v jiné věci; nebo když děláš naše cvičení, musíš hned dosáhnout určité úrovně.
Pak ho okamžitě odradíte. Můžete mu říct, aby nejdřív praktikoval a zkusil si to, a když cítí, že je to
dobré, pak bude sám vědět, co dělat.
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Zachraňování lidí je velice obtížné. Jestli nemůže po dlouho dobu zvládnout nepraktikovat dvě
kultivační cesty najednou, nebo jestli dělá jen cvičení a nečte knihu, pak mu můžete poradit, aby
dělal jiná cvičení. Jinak se dostane do problémů a bude to pro něj špatné. Sehraje tu špatnou roli.
Pokud se neoddá kultivování [jen jedné praxe], pak se o něho moje Tělo Zákona nebude starat a v
tom případě je jen obyčejný člověk. Až přijde čas, obyčejný člověk onemocní a možná ho zneužije
démon poškozující Zákon, aby udělal určité věci, a on se náhle stane nenormální. Obyčejní lidé
neví, že se při kultivaci musí věnovat jen jedné praxi, a jakmile se dostanou do problémů, způsobí
nám mnoho škody. Pokud není schopný se kultivovat s jediným zaměřením a pokud není schopný
studovat Zákon, pak mu doporučte, aby odešel, nebo řekněte jeho rodinným příslušníkům, aby mu
poradili už nepraktikovat.
Otázka: V minulosti jsem vyučoval na škole bojová umění. Byl jsem instruktorem bojových
umění. Teď studuji Falun Dafa a už nepraktikuji taichi, můžu ale stále učit studenty?
Mistr: Můžeš. Ale všechno, co má prvky kultivace, včetně taichi, zahrnuje kultivaci. Jestli děláš
tuto práci pro obživu, pak ji můžeš dělat. Jestliže říkáš, že učíš taichi ve škole, pak ho můžeš učit,
protože já mám speciální cesty, jak se se speciálními situacemi vypořádat. Pokud to není ten případ,
pak bys měl kultivovat s jediným závazkem. Ale jak to vidím já, není ještě lepší, když je budeš učit
Falun Dafa? (Potlesk) Někteří učitelé na školách v Číně vyučují Falun Dafa v tělocviku. Jak
docvičí, sednou si tam a čtou žákům knihu. Sami studenti říkají: „Tak potichu nikdy ve vyučování
nejsme.“
Otázka: Kromě toho, že Kolo Zákona vidíme, můžeme ho i slyšet?
Mistr: Když praktikujete Falun Gong, vyvstanou všechny nadpřirozené schopnosti. Nebeský
sluch některých lidí může potom, až se otevře, slyšet zvuky z jiných dimenzí.
Otázka: Mohou se ti, kdo kultivují Velký Zákon, oženit či vdát?
Mistr: Mohou. V kultivaci jsem vám nechal věci, abyste mohli opravdově kultivovat a které
zajistí vaši kultivaci mezi obyčejnými lidmi. Můžete kultivovat, zatímco se přizpůsobujete způsobu
života obyčejných lidí. Také doufám, že ti, kdo nejsou ženatí či vdané, dokáží najít dobrého
partnera, se kterým budou spokojeni a založí rodinu. Možná, že v budoucnu budou praktikovat
manžel i manželka, a v tom případě zachráníte svého partnera. Ale nepoužívejte to jako standard; to
jest, že pokud nepraktikuje, nebrat si ho. Tady byste se také měli při kultivování přizpůsobit stavu
obyčejných lidí.
Otázka: Mistr právě mluvil o otázce pracovat tvrdě v zaměstnání. Já v zaměstnání pracuji velmi
tvrdě, ale můj šéf mě používá, aby tlačil na kolegy, což mě přivádí do těžké situace.
Mistr: Jak se chová šéf, s tebou nemá co dělat. Když vám šéf přikáže, abyste šli a tlačili na
ostatní, pak si myslím, že s touto věcí je snadné se vypořádat. Můžete být o trochu taktnější a
vyjádřit své názory jasně. Jako kultivující druhým neškodíme, ale jestli máte takovou
zodpovědnost, pak to prostě udělejte a nebude to problém. Ale my můžeme být v našem přístupu k
věcem hodní. Z mého pohledu byste měli, pokud je to náležité, jít a udělat to na základě toho,
abyste nezpůsobili firmě problém. Ale co se týká těchto konkrétních otázek, řeknu vám, že vy
všichni si v nich dokážete vést dobře. Je tu ale jeden bod: rozhodně nemůžete překročit principy pro
praktikujícího a nemůžete dělat špatné skutky.
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Otázka: V Americe můžeme v určitých věcech požadovat spravedlnost, ale když myslíme na
Pravdivost, Soucit, Snášenlivost, žaloby nepodáme. Je ten přístup správný?
Mistr: Nevolejte policii kvůli každé maličkosti. Některé konflikty mohou být nasměrovány k
vaší kultivaci, splácení karmy, zlepšování a dalším prvkům. Takže když přijdou problémy, pokud
vás to vážně neohrožuje, nemůže vám to ublížit a jak to vidím já, nic z toho není náhodné. Pokud
přijdou vážné věci, jako např. když opravdu přijde nějaký člověk, aby vás zabil, spálil váš dům
nebo vám ublížil, pak to nahlaste policii a můžete také podat žalobu. Pokud to tak není, pak bych
řekl, ať to tím způsobem neřešíte.
Jako kultivující procházíte osobní kultivací, a tak vás v procesu zlepšování vašich pochopení
nenechám zažít věci, které nemají co do činění s vaší kultivací. Protože vaše osobní kultivační cesta
a zlepšení před vámi byly pilně uspořádány mnou, neuspořádám pro vás zbytečné věci. (Potlesk)
Bez ohledu na to, jak účinné a obsáhlé zákony jsou, nemohou vést lidská srdce, a když lidi nevidíte,
stejně budou dělat špatné skutky. Čím víc zákonů je navrženo, tím víc škody to přináší lidem;
zákonů je tolik, že si je lidé nemohou všechny pamatovat a možná, že ať už lidé udělají cokoliv,
budou páchat zločin. Ti, kdo zákony navrhují, chtějí tyto zákony použít, aby ovládali druhé lidi, ale
ve skutečnosti jakmile jsou navrženy, budou zákony vládnout také těmto lidem samotným. Lidé už
nesou všechno, co si na sebe přivedli. Jak se zákony stávají přísnější a přísnější, budou omezovat
lidi ještě víc, a v budoucnosti budou řídit lidi stejně jako řídí zvířata. Lidé takto nebudou šťastní.
Ale tohle bude to, co pro sebe lidé vytvořili, a tak to musí nést. Dnes lidé nesou všechno to, co si na
sebe přivodili, a všechno z toho postupně zablokovává lidstvo.
Bohové lidské zákony neuznávají. Bohové se domnívají, že zákony jsou prostředky, které lidské
bytosti přijaly poté, co se zvrhly, když už neměly jinou volbu. Bohové uznávají jen zákon srdce a
mravnosti. S mravností by lidé špatné skutky nepáchali, ani kdyby nebyly žádné zákony, není to
tak?
Otázka: Co je Bůh?
Mistr: Různá etnika byla stvořena různými bohy. Bůh, který stvořil určitou lidskou bytost, je její
bůh. Mluvím o stvoření lidského těla. Lidská duše má ve skutečnosti jiné původy.
Otázka: Jaké rozdíly má Falun Gong kultivovaný v Americe od toho, který se kultivuje v
pevninské Číně?
Mistr: Není tam žádný rozdíl. V západních zemích, stejně jako u lidí žluté rasy z Východu, mají
lidé opravdu různé systémy ve svých dotyčných dimenzích a tyto systémy odpovídají různým
kosmickým systémům v ještě větších dimenzích vesmíru. Všechny tyto různé dimenzionální
systémy mají materiální prvky typické pro své vlastní dimenze. Východní lidé také mají materiální
prvky, které jsou pro ně typické. Mnoho lidí po příjezdu do Ameriky objeví nejenom časový rozdíl,
ale procházejí i aklimatizačním procesem. Vždy cítí, že jsou tam vnitřní i vnější věci, na které
nejsou zvyklí. Je to proto, že materiální prvky nejsou stejné a životní prostředí jsou také jiná. V
minulosti lidé říkali, že země a voda jednoho konkrétního místa pěstuje jeden konkrétní typ lidí. Je
to tak. Protože pro obyčejné lidi jsou tyto prvky to hlavní, kulturní vnitřní významy lidí z Východu
jsou rozdílné od těch ze Západu. Například: Číňané věnují pozornost numerologii a výslovnosti,
např. jak slovo „ba“ ( 八 – osm) symbolizuje “fa” ( 發 – zbohatnout), nebo jak “si” ( 死 – smrt) je
obsaženo slovem “si” ( 四 – čtyři)1 Preferuje se dobrá výslovnost před špatnou. Mezi tímto
materiálním prostředím Východu tedy skutečně existuje tento druh materiálního faktoru a na běžné
lidi může mít podružný účinek. Ale na Západě to neexistuje. Oni ovšem mají faktory tohoto svého
materiálního prostředí. Například: lidé z Východu mluví ve fengshui o zeměpise a směrech, ale u
západních lidí to nefunguje. Jistojistě to nefunguje. Ohledně fengshui, když to děláte pro bělochy
1

Výslovnost určitých čísel proto vyjadřuje určité významy, vedlejší významy a následky.
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nebo černochy z Ameriky nebo když to děláte pro lidi z jiných etnik, vůbec to nebude fungovat.
Číslo třináct, kterému se snaží západní lidé vyhýbat, nebo konstelace, o kterých mluví, nefungují
stejným způsobem pro lidi z Východu a není lehké, aby fungovaly. Proto číslo třináct prostě nemá
pro východní lidi žádný podstatný význam. Dimenzionální prostředí mají komponenty, které tvoří
jejich materiály. Není to tak jednoduchá věc. Nic nevydrží, pokud nemá jako svůj základ vlastní
materiální prostředí.
Otázka: Jak můžeme rozlišit zasahování od utrpení připravených Mistrem?
Mistr: Nemůžete nazývat samotná moje uspořádání utrpeními. Já jsem pro vás ve skutečnosti
nic nevytvořil; využívám věci, které jste už měli, abych připravil uspořádání, a odstraňuji jednu část
vaší karmy. Co zůstalo, je ta troška, která slouží jako zkoušky, kterými musíte projít, když si
zlepšujete xinxing, a během vašeho kultivačního procesu to bude umístěno na příslušné pozice.
Když přijde čas a vy se musíte zlepšit, použije se to jako zkoušky k projití. Takže když zažijete
problémy, měli byste je chápat správně. Tak jsem to pro vás uspořádal. Pokud dokážete být opravdu
jako kultivující, můžete je všechny projít.
Otázka: Jak můžeme vědět, co nás Učitel nechá a nenechá udělat?
Mistr: Dokud studujete Zákon, sami budete schopni rozlišit mezi věcmi, které byste měli udělat,
a věcmi, které byste udělat neměli. Podle mého názoru jsou některé věci, které jsou nebezpečné
nebo špatné, a vy byste tyto věci dělat neměli. Když ale trváte na tom, že je uděláte, možná, že
nikdy nebudete schopni je úspěšně dokončit. Když trváte na tom, že je budete dělat, narazíte na
problémy. Tyto věci můžete rozlišit a vy sami můžete přijít k osvícení se k věcem. Když vám bude
všechno řečeno, jak budete kultivovat?
Řeknu vám kultivační vtip. V Číně je student, který je elektrikář. Jednou opravoval
transformátor, kde byla pořád zapnutá elektřina. Nejvyšší výkon transformátoru bylo 30 tisíc voltů.
Kdyby se ho člověk dotkl, okamžitě by se to probilo jeho tělem a sežehlo by ho to. Chtěl jít na
druhou stranu transformátoru, aby utáhl šroubek. Neviděl tehdy nic, co by ho blokovalo, ale přesto
nemohl na druhou stranu překročit. Varovalo ho to, aby tam nechodil, protože tam bylo nebezpečí.
Byl ale tvrdohlavý a stejně tam chtěl přejít. Protože byla elektřina pořád zapnutá, jakmile se dotkl
šroubku, „prásk!“ – dostal šok. Takže někdy jsou věci, které byste dělat neměli nebo které zahrnují
nebezpečí, problémy atd. a budou vám dány náznaky. Průměrná osoba by při při tomhle scénáři
byla spálena na prach, ale protože ten člověk kultivuje Velký Zákon, jeho život v ohrožení nebyl.
Cítil, jakoby vybuchnul. Celé jeho tělo udělalo „třesk!“ Pak se okamžitě uklidnil. Lidé na místě byli
vyděšení k smrti. Viděli, že z něho byla velká ohnivá koule – a najednou prásk! Elektrický proud
vstoupil jeho rukama a prorazil díru skrz spodní část jeho chodidla. Tehdy si pomyslel: „Jsem
praktikující a nebudu mít problémy.“ Neměl strach a volně se pohyboval, jakoby se nic nestalo.
Později přišel šéf elektrárenského úřadu a řekl mu, že musí jít do nemocnice na vyšetření. Neměl
jinou volbu, než jít do nemocnice. Doktor se divil: „Jak zvláštní! Takové vysoké napětí by normálně
člověka usmažilo na škvarek. Zemřel by. Proud prošel seshora dolů a prorazil díru jeho chodidlem.
Jak to přežil?“ Dokonce ani nekrvácel, protože všechno vevnitř bylo spálené. Doktor se domníval,
že je to nanejvýš podivné.
Těla praktikujících Velkého Zákona jsou přetvářena vysokoenergetickou hmotou; ve srovnání s
tím elektřina, kterou obyčejný člověk zná, není nic. Ale kůže na samém povrchu tohoto
praktikujícího nebyla plně vykultivována, a tak byla tato vrstva proražena. Byla proražena jen jedna
vrstva a celkově tam nebylo žádné poškození. Sdílím tento příběh, abych vám pověděl, že ti, kdo
praktikují Velký Zákon, budou čelit hrozivým, avšak ne nebezpečným situacím. Ale když si kvůli
tomu někdo začne vytvářet připoutání a záměrně dělá, co by neměl, pak to bude opravdu
nebezpečné.
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Otázka: Proč je sestaveno, že se můžeme přijít kultivovat do Ameriky?
Mistr: V Americe jsou věda a technologie velmi rozvinuté, takže možná, že v budoucnu bude
potřeba dobrá znalost těchto věcí. Ti, kdo přišli do Ameriky, jsou všechno elita Východu. (Potlesk)
Otázka: Když meditujeme v lotosové pozici, musíme vstoupit do stavu klidu?
Mistr: Jestli jen chcete procvičovat nohy, je to v pořádku. Někteří lidé říkají: „Moje nohy nejsou
dobré, tak je budu procvičovat trochu víc.“ Tehdy, podle mého názoru, pokud jste nedělali meditaci,
nebylo by ještě lepší, kdybyste mohli vstoupit do stavu klidu ve stejné době, kdy si procvičujete
nohy? Pouhé procvičování nohou je v pořádku, ale když děláte cvičení, musíte se snažit vstoupit do
stavu klidu.
Otázka: Když čtu Zhuan Falun, pomůže sedět s překříženýma nohama?
Mistr: Pomůže. Překřížení nohou při čtení knihy vám za prvé umožní více procvičovat sed se
zkříženýma nohama; a za druhé se to bude rovnat dělání meditačního cvičení. To je velmi dobré.
Otázka: Dítě kamarádky je od narození hluché. Pomohlo by mu praktikování Falun Gongu?
Mistr: Myslíte tím, jestli se vyléčí? Nemůžu o tomhle mluvit jednoduchým způsobem, ale můžu
říct, že nemůžete dělat cvičení kvůli uzdravení se. Co vám mohu říct, je to, že to, co je hluché, je
jeho fyzické tělo, ale jeho duše hluchá není. Když lidé opravdu kultivují, všechna jejich těla se
navrátí do normálního stavu. Praktikující se musí držet standardu praktikujícího. Když to dítě přijde
jenom kvůli své chorobě a této starosti se nezbaví, pak se to nezlepší. Kultivace Buddhovství je
vážná.
Otázka: Můj manžel zahájil hladovku na protest proti mému praktikování.
Mistr: Co se týče tohohle, myslím si, že to ve skutečnosti záleží na tom, jak se s tím vypořádáte.
Normálně všichni ti, kdo stojí proti zasahování od členů rodiny, [tomu čelí, aby] se zaprvé vidělo,
jestli kultivují pevně nebo ne; za druhé proto, aby se vidělo, jaký je xinxing kultivujícího; a za třetí,
aby rodina pomohla kultivujícímu odstranit si karmu. Jsou také mimořádně výjimečné případy lidí,
kteří jsou naprosto neschopní Velký Zákon přijmout.
Otázka: Ve své přednášce o Zákonu Učitel mluvil o formě narození, stárnutí, nemoci a smrti u
bohů. Učiteli, pohovořte o tom prosím.
Mistr: Vesmír minulosti měl utváření, stagnaci, úpadek a zánik a životy ve vesmíru mají
narození, stárnutí, nemoc a smrt; to jen délky času se v odlišných dimenzích různily. Rozdíly byly
ohromně velké a někdy to bylo tak dlouho, že to vypadalo, jakoby ta bytost nikdy nezemřela,
zatímco jiné byly tak krátké jako okamžik. Ve formě utváření, stagnace, úpadku a zániku ve
vesmíru například existovala fáze utváření se svým stabilním časovým obdobím, a pak se pohnula k
poklesu a zničení. Toto je základní forma vesmíru minulosti a pro všechny druhy a hmotu ve
vesmíru to byl zákon pohybu hmoty.
Neskončil jsem s odpovědi na všechny lístky s otázkami a pořád je jich mnoho, ale můj čas pro
vyučování Zákona se nachýlil ke konci a konferenční hala se bude brzy zavírat. Myslím si, že mě
stále ještě hodně lidí chce poslouchat, jak vysvětluji a odpovídám na otázky, ale nejde to jinak.
Myslím si, že když bude příležitost, můžeme se setkat v jiných městech, ale tentokrát jsem hovořil
hodně. Jsem velmi vděčný místním praktikujícím z Houstonu, protože to bylo díky jejich
přípravám, že jsme měli příležitost tu sedět a potkat se. Protože jsme to původně určili jen na jedno
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odpoledne, zdejší zaměstnanci brzy skončí práci, a my můžeme věci udělat jen takhle. Je to škoda,
protože nikdo z vás nechce odejít. Myslím, že pro ty, kdo by se necítili dobře, kdyby neviděli
Mistra, byste se teď, když jste mě viděli, mohli cítit o něco uvolněnější. Řeknu vám všem, že ve
skutečnosti, pokud se kultivujete, vždy budu po vašem boku. (Potlesk)
Doufám, že nikdo z lidí, kteří tu sedí, si tuto šanci nenechá ujít. Těch, kdo mě slyší vyučovat
Zákon, není mnoho. Příležitostí jako jsou tyto – příležitost slyšet vyučovat Zákon – může být v
budoucnosti méně. Takže doufám, že všichni z vás si našeho dnešního setkání váží. V kultivaci
musíte být k sobě zodpovědní. Jestliže jste tento Zákon získali, pak v kultivaci pokračujte.
Neovlivní to vaše zaměstnání, a když jste uprostřed nabitého programu, zkuste ji do něho zařadit a
uvidíte, co se stane. Pokud to není tak, jak jsem řekl, pak to dělat nemusíte, protože nic neztratíte.
Jestli víte, že je to dobré, pak nadále kultivujte; pravda Buddhova Zákona vám bude postupně
zobrazena.
Doufám, že všichni z vás si dokáží této předurčené příležitosti cenit. Později budou všichni z vás
schopni neustále postupovat v kultivaci vpřed, opravdu pevně kultivovat a opravdově studovat tuto
knihu, Zhuan Falun. Měli byste ji hodně studovat a společně s prováděním cvičení se budete
neustále zlepšovat. Pokaždé, když si přečtete knihu, budete mít odlišné pocity a otázky. Pokaždé
když postoupíte, všechny otázky, se kterými jste se setkali, budou při vašem příštím čtení knihy
vyřešeny. Budete mít nové otázky, ale když si přečtete knihu znovu, je zaručeno, že všechny otázky
budou vyřešeny také. Pak budete mít ještě další nové otázky a tímto způsobem budete neustále
kultivovat a neustále dělat postupné pokroky a vystoupíte.
Když se mezitím střetávate s problémy a utrpením, bolestmi a těžkostmi – studentům v Číně
jsem následující slova řekl také – jestli to vypadá, že to nedokážete, pak to zkuste a uvidíte, jestli to
dokážete. Pokud se zdá, že to nedokážete vydržet, zkuste a uvidíte, jestli můžete vydržet. Jak budete
všichni v budoucnu neustále kultivovat a zlepšovat se, možná, že až se setkáme příště, už to takto
nebude. Rovněž doufám, že všichni z vás se dokáží v procesu kultivace neustále zlepšovat a jít
kupředu celou cestou až k dovršení. Při kultivaci mě chcete vidět, ale já jsem ve skutečnosti přímo
po vašem boku. (Potlesk) Pro dnešek tu skončíme.
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