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Nemusím se představovat, protože mě všichni znáte. Jsem Li Hongzhi. Přemýšlel jsem o setkání
s vámi všemi. Avšak kvůli různým důvodům nebyla taková příležitost. Nyní jsem přišel hlavně
kvůli tomu, abych se se všemi setkal, protože vím, že v minulosti nebylo v Austrálii tolik lidí jako
dnes, kteří věděli o tomto Dafa. Kromě toho, mnoho těch, co se učili, nevěnovalo pozornost
studování Zákona a jejich pochopení bylo tedy relativně plytké. Zdá se mi, že nyní, když každý
rozumí tomu, co jsem vyučoval, bych měl přijít a se všemi se setkat. Je to proto, že mnoho z toho,
co chcete vědět už bylo v knihách napsáno. Jako člověk mám takový zvyk, že jsem rád, když se mě
lidé ptají na věci, kterým ve své kultivační praxi nerozumí. Co se týká těch, kteří ještě stále nevědí,
o čem je tento Zákon a ptají se mě na něj, ...jak bych to řekl? Dokonce, když o něm budeme mluvit
na povrchní úrovni, nebude pro vás lehčí porozumět mu celému najednou. Když můžete číst moje
knihy, studovat Zákon a porozumět něčemu, potom můžete přijít a ptát se mě na něco smysluplného
pro váš pokrok a myslím si, že teprve tehdy to bude pro vás užitečné, ať už pro vaše studium nebo
pro vaši kultivační praxi. Myslím, že tato příležitost dnes dozrála. Proto jsem tady.
Vím, že někteří z vás zde přítomných ho ještě nezačali studovat. Někteří stále praktikují pouze
cvičení, bez věnování pozornosti studiu Zákona. Někteří postupují relativně lépe. Proč vyžaduji, že
musí každý studovat Zákon? Je to proto, že je tu takový vztah. Každý ví, že v Číně byl qigong
široce propagovaný v běžné lidské společnosti už více než dvacet let a vrcholu to dosáhlo ve střední
a pozdní fázi „Velké kulturní revoluce“. Nicméně nikdo však nikdy nemluvil o tom, o čem vlastně
qigong je, ani nikdo nemluvil o nadpřirozených schopnostech, které vzniknou praktikováním
qigongu, ani o určitých jevech, které nemohou být vysvětleny současnou vědou. Z jakého důvodu
se tedy v prvé řadě qigong objevil? To ví ještě méně lidí. V minulosti nikdy qigong neexistoval.
Proč se objevil dnes a šíří se ve společnosti jako kultivační praxe? Proč se to děje tímto způsobem?
Velmi málo lidí zná odpověď. Samozřejmě, že na začátku popularizace qigongu v Číně vyšlo na
veřejnost mnoho velmi dobrých mistrů qigongu a věděli pouze to, že to dělají, aby prospěli zdraví
lidí. Byla to jednoduše taková jednoduchá myšlenka a pochopení.
I když se qigong šíří už poměrně dlouhou dobu, již několik desetiletí, nikdo nezná jeho skutečný
význam. Proto jsem v knize „Zhuan Falun“ popsal všechno o určitých jevech v qigongovém
společenství, proč se qigong šíří v běžné lidské společnosti a co je konečným cílem qigongu. Proto
je tato kniha systematickou prací, která umožňuje člověku praktikovat kultivaci. Opakovaným
čtením získalo mnoho lidí dojem, že na této knize je něco jedinečného: Nehledě na to kolikrát jste
tuto knihu četli, stále máte dojem novosti a ať jste ji četli jakkoli často, vždy získáte jiné pochopení
z téže věty, a ať jste ji četli jakkoliv často, stále máte pocit, že je v ní ještě velmi široký obsah, který
je ještě třeba objevit. Proč je tomu vlastně tak? Je to proto, že do knihy jsem systematicky vložil
mnoho věcí, které jsou považovány za nebeská tajemství, jako například, že lidé jsou schopni
praktikovat kultivaci, jak je nutno praktikovat kultivaci, vlastnosti tohoto vesmíru atd.
Praktikujícímu to může umožnit úspěšně dokončit jeho kultivační praxi. Protože nikdo v minulosti
takovouto věc neudělal, při čtení této knihy mnozí lidé zjistí , že mnoho z obsahu jsou nebeská
tajemství. Některá z nich jsou tajemství všech tajemství, která lidstvu nikdy nebyla dovolena
poznat. V knize jsem odhalil věci, které lidská rasa nikdy nesměla vědět. Samozřejmě, že to dělám s
jistým úmyslem. Když někdo neuváženě odhaluje nebeská tajemství, dělá tuto věc nezodpovědně
a svévolně odhaluje principy velmi vysoké úrovně jako obyčejné teorie světským lidem, tehdy
opravdu odhaluje nebeské tajemství a dělá zlý skutek. V důsledku toho bude určitě čelit odplatě.
Mám důvody pro to co dělám. Za prvé, na povrchní úrovni jsem zjistil, že mnoho lidí si během
mnohaleté qigongové praxe uvědomilo, že qigong má velmi hluboký význam. Vědí také, že dokáže
člověku umožnit dosáhnout velmi vysokou úroveň pomocí kultivační praxe a může dokonce
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člověku umožnit úspěšně završit kultivaci. Jsou však zklamaní, protože nemohou najít takovouto
pravou kultivační cestu. Běžné qigongové systémy jsou na léčení nemocí a udržování dobrého
zdraví a ne na kultivační praxi. Takže mnoho lidí odešlo do chrámů, aby se stali laickými buddhisty
a uctívají mnichy jako mistry. Když už se mluví o tomto, poznamenám tu, že Buddha Šákjamuni
řekl, že jeho Dharma nemůže spasit lidi v době konce Dharmy. Toto řekl Buddha Šákjamuni. Tato
situace je důsledkem mnohých příčin. Proto mnoho lidí, bez ohledu na to jak praktikují kultivaci,
zda v chrámech nebo pomocí qigongu, stále se jim zdá, že nic nezískali, nezlepšili se a ani neudělali
žádný skutečný pokrok. Viděl jsem, že lidé mají takovéto přání zlepšit se, ale jsou v nouzi, protože
nemohou najít metodu jak to udělat. Cítím, že lidé trpí. Proto bych rád opravdu přivedl k vyšším
úrovním ty, kteří chtějí získat Zákon. To je jeden hlavní důvod.
Jakmile je však ortodoxní Zákon zveřejněn, vyžaduje, aby se lidská mysl a morální hodnoty
vrátily k vyšším úrovním a od lidí se požaduje, aby byli dobří. Proto požadavky na praktikující musí
převyšovat průměrné morální normy pro světské lidi. Následně to bude mít příznivý vliv na lidskou
společnost. I když mnoho lidí po přečtení této knihy nemusí být schopno skutečně praktikovat
kultivaci, přesto budou rozumět principům lidského chování. Mohou se potom stát lepšími lidmi. I
když nemusí být schopni praktikovat kultivaci, i tak se stanou lepšími lidmi. Potom budou
společnosti prospěšní. Když je ortodoxní Zákon zveřejněn, určitě to bude takto. Ve skutečnosti,
ortodoxní náboženství, která se v minulosti ve světě objevila, jako křesťanství, katolicismus,
buddhismus, taoismus a i judaismus, všechna umožňovala lidskému srdci vrátit se k dobrotě,
přičemž těm, kteří skutečně chtěli vystoupit v kultivační praxi umožňovala získat Zákon a dovršit
jejich kultivační praxi. Také umožňovala těm, kteří nebyli schopni uspět v kultivaci stát se dočasně
lepšími lidmi v běžné lidské společnosti a vytvořila pro ně možnosti praktikovat kultivaci znovu v
budoucnosti. Takto to bude.
I když my nejsme náboženství, vyučuji věci na vyšších úrovních qigongu, proto to není obyčejný
qigong. Jednoduše řečeno, qigong není něco vytvořeného světskými lidmi. Co je tedy tento qigong?
Qigong je kultivační praxe, ale je něčím na nejnižší úrovni kultivační praxe, včetně bojového umění
Taiji quan. Každý ví, že Taiji quan je velmi dobré a ve velké míře se šířilo v Číně od 50-tých let.
Zveřejnil ho Zhang Sanfeng z dynastie Ming. Odevzdávané však byly pouze techniky a pohyby,
přičemž Zákon kultivace mysli nebyl zveřejněn. Jinými slovy, nezanechal lidem Zákon, který by
mohl vést kultivační praxi a ukázat lidem, jak dělat pokrok na každé úrovni. Proto je Taiji quan
omezené do této úrovně léčení nemocí a udržování kondice a není schopné praktikovat kultivaci k
vyšším úrovním. I když je to něco velmi dobrého, jeho Zákon kultivace mysli nebyl odevzdán. V té
době existoval Zákon kultivace mysli, ale nebyl zachován a zanechán pro pozdější generace. Zákon,
který dnes vyučujeme, však systematicky dělá takovouto věc.
Samozřejmě, máme tu dost nových praktikujících a při poslouchání se některým z nich může
zdát to, o čem mluvím, příliš hluboké. Je známo, že všechna náboženství říkají lidem, aby byli dobří
a mohli potom jít do nebe. Co se týká buddhismu, Ráj nejvyšší blaženosti je samozřejmě také rájem
v nebi. Historicky, osvícené bytosti a mudrci mluvili o tom, jak být dobrým člověkem a že jen
dosáhnutím standardu vyšší úrovně může člověk jít do nebe. Nikdo z nich však nevysvětlil principy
za tím. Je to proto, že všechny takovéto velké osvícené bytosti se objevily asi před dvěma tisíci lety,
ať to byl Ježíš, Buddha Šákjamuni, Lao C´ atd. Lidé v té době nebyli stejní jako lidé dnes. V té době
měli jednodušší mysl a byli laskavější. Jejich myšlenky nebyly tak složité. Protože mentalita lidí v
té době byla jiná než mentalita lidí dnes, Zákon, který vyučovali tehdy, mohl fungovat v té době a to
co vyučovali, mohlo plně umožnit člověku dovršit kultivaci. Postupem času se dnešní lidská mysl
stávala čím dál více složitější a způsob myšlení se taktéž změnil. Takže lidé dnes nemohou
porozumět tomu, co učily tyto velké osvícené bytosti v minulosti. Proto, když lidé čtou tato písma
dnes, nejsou schopni porozumět skutečnému významu. I když já dnes vyučuji Zákon formou
qigongu, lidé ve skutečnosti vědí, že vyučuji Buddhův Zákon. Někteří se mohou divit: „Není tebou
vyučovaný Buddhův Zákon jiný než ten, který hlásal Buddha Šákjamuni?“ Kdybych na jeho
vyučování použil slova Buddhy Šákjamuniho, nikdo by mu dnes nerozuměl. Jazyk Buddhy
Šákjamuniho byl jazykem lidstva té doby, takže mu lidé v té době byli schopni porozumět. Proto při
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vyučovaní Zákona dnes musím použít moderní jazyk, abych oslovil všechny a pouze tak mu budete
schopni porozumět. Někteří mohou stále pochybovat, „ale to co vyučuješ není totéž, jako písma v
buddhismu.“ Vyučoval Buddha Šákjamuni Zákon, který učilo sedm prapůvodních Buddhů? Kdyby
na tento svět sestoupil Buddha Maitréja, opakoval by to, co řekl Buddha Šákjamuni? Všechny
osvícené bytosti, které poskytují spásu, vyučují Zákon, ke kterému se osvítily a zveřejňují ho, aby
spasily lidi.
V této knize jsem napsal mnoho věcí o kultivační praxi. Člověk začíná kultivační praxi jako
světská osoba a stále tam bude Zákon, který povede vaši kultivační praxi, až dokud nedovršíte svoji
kultivaci. Skutečně jsem udělal něco, co nikdo nikdy v minulosti neudělal, tím, že jsem vás učil
velký základní Dafa (Velký Zákon) vesmíru. Takovéto věci nemůžete najít, ať prohledáte všechny
knihy doma i v zahraničí, z minulosti i ze současnosti. Principy, které jsem učil, jsou vlastnostmi
vesmíru a podstatou Buddhova Zákona a jsou pravdivě vyjádřeny mým jazykem. Mnoho lidí po
přečtení knih přemýšlí a někteří se ptají: „Kolik odborných vědomostí má Učitel Li? Zdá se, že
zahrnul do knihy širokou škálu vědomostí, od starodávných dob po dnešek, z domova i ze zahraničí,
jako astronomii, zeměpis, dějepis, chemii, fyziku, astrofyziku, fyziku vysokých energií a filozofii.“
Lidé si myslí, že Učitelovy odborné vědomosti jsou velmi široké a hluboké. Ve skutečnosti, v
porovnání s jinými, z hlediska běžných lidských vědomostí si připadám dost neuspokojivě. Co se
však týká těchto teorií, kdybyste přečetli všechny knihy světa nebo studovali všechny předměty na
Zemi, stále byste si je neosvojili. I když se naučíte všechny odborné vědomosti na světě, stále jste
běžnými lidmi. Je to proto, že jste pouze lidmi na této lidské úrovni a zůstáváte světskými lidmi,
kromě toho, že jste zvládli o něco více běžných lidských vědomostí. Principy, které jsem učil já a
které jsem vyslovil, však nejsou věci na této běžné lidské úrovni. Jsou nad touto běžnou lidskou
úrovní. Proto ty principy nepocházejí z běžných lidských vědomostí. Zákon zahrnuje všechny
vědomosti počínaje vesmírem až k běžné lidské společnosti.
Vyslovil jsem všechny principy Zákona od nejnižší úrovně po nejvyšší úroveň vesmíru velmi
jasným a jednoduchým jazykem běžných lidí a pomocí qigongu, nejnižší formy kultivační praxe. Po
přečtení knihy poprvé zjistíte, že učí lidi principy, jak být dobrými lidmi. Když ji čtete znovu,
zjistíte, že to co popisuje nejsou principy běžných lidi, ale že je to kniha přesahující vědomosti
běžných lidí. Když ji čtete potřetí, zjistíte, že je to nebeská kniha. Když pokračujete v jejím čtení,
budete ji mít tak rádi, že ji jednoduše nemůžete pustit z rukou. V Číně jsou lidé, kteří ji čtou, i když
ji už přečetli více než stokrát. Jednoduše ji nemohou odložit, protože je v ní tak mnoho skrytých
významů. Čím více ji čtou, tím je v ní více co číst. Čím více ji čtou, tím více z ní získávají. Proč je
tomu tak? I když jsem odhalil mnoho nebeských principů, nepraktikující je na povrchu nemůže
vidět. Pouze když knihu jako praktikující čtete neustále, můžete najít skryté významy v ní. Je to
proto, že člověk dělá pokrok neustále během průběhu kultivační praxe. Proč se vám na začátku
zdálo, že tato kniha vyjadřuje principy jak být dobrým člověkem? Proč se vám to už tak nezdá po
jejím druhém přečtení? Proč se vaše pochopení zvýšilo? Je to proto, že když člověk chce
praktikovat kultivaci, musí nejprve začít ze základny světských lidi. Postupně si bude zlepšovat svůj
charakter a dosáhne vyšší úrovně. Když jste dosáhli kritérií první úrovně, musí tam být Zákon té
úrovně, aby vedl vaši kultivační praxi. Když jste dosáhli druhou úroveň, budete potřebovat
odpovídající Zákon na druhé úrovni, aby vedl vaši kultivační praxi v té sféře. Jak neustále děláte
pokrok, tento Zákon bude stále schopen vést vaši kultivační praxi podle této sféry. To znamená, že
bez ohledu na to, jakou úroveň dosáhne vaše kultivace, stále budete potřebovat Zákon té úrovně,
aby vedl vaši kultivační praxi a vy jste tak na závěr mohli dovršit kultivaci. Vložil jsem všechny ty
věci do knihy. Proto pokud chcete skutečně praktikovat kultivaci, budete schopni vidět ty věci, které
vás budou moci vést nahoru v kultivační praxi. Skryté významy v této knize jsou dost hluboké.
Dokonce, kdybyste ji četli desettisíckrát, stále povede vaši kultivační praxi, dokud nedovršíte svou
kultivaci.
Když mluvíme o dovršení kultivace, je známo, že Ježíš řekl: „Můžete jít do nebe, když ve mě
věříte.“ V buddhismu se říká: „Když člověk kultivuje buddhovství, může jít do Ráje nejvyšší
blaženosti.“ Oni to samozřejmě vyjádřili velmi jednoduše a nezdůrazňovali, že pouze pomocí
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skutečné kultivace tam člověk může jít. Náboženství je v podstatě také kultivační praxe. Zda to tedy
byl Buddha Šákjamuni nebo Ježíš, všichni viděli tutéž skutečnost, protože ve společenství
praktikujících se říká: „Kultivace závisí na samotném jednotlivci, přičemž přeměna gongu je na
mistrovi.“ Světští lidé to vůbec nevědí. Světští lidé si myslí: „Cvičením mohu získat určité množství
gongu.“ Z našeho pohledu je to žert a je to úplně nemožné. Samozřejmě, když chcete praktikovat
kultivaci, mistr za vás musí být skutečně zodpovědný a vloží do vašeho těla mnoho energetických
mechanizmů. Mnoho věcí také zasadí jako semínka do vašeho těla. Pouze potom budete moci uspět
ve vaší kultivační praxi. Kromě toho se během průběhu kultivační praxe mistr musí o vás starat,
chránit vás, odstraňovat vaši karmu a pomáhat s přeměnou vašeho gongu. Pouze tehdy budete moci
postoupit nahoru v kultivační praxi. Náboženství nemluví o kultivační praxi. Proč je tomu tak? Ježíš
věděl: „Když ve mě věříte, budete moci postoupit nahoru ve vaší kultivační praxi.“ Dnes člověk
nemůže praktikovat kultivaci v náboženstvích, jednoduše pro vlastní neschopnost nemůže pochopit
skutečný význam toho, co řekl. Mnoho lidi si myslí: „Věřím v Ježíše a budu moci jít po smrti do
nebe.“ Přemýšlejte o tom, prosím. Chceme jít do nebe, ale jak se tam dostaneme? Máte mysl
světského člověka s různými sentimentalitami a touhami, máte různé připoutanosti, soutěživou
povahu, jakož i mentalitu předvádění se. Je jednoduše příliš mnoho takovýchto špatných
připoutaností světských lidí. Kdyby vám bylo dovoleno být tam spolu s Buddhy, mohli byste
soutěžit s Buddhy nebo rozpoutat boj, protože jste se nevzdali své mysli světského člověka.
Kdybyste zjistili, že Bóddhisattva je tak nádherná, mohli byste si vyvinout nějaké špatné myšlenky.
Může to být dovoleno? Samozřejmě, nebude to dovoleno. Proto se musíte zbavit těchto
připoutaností a špíny, jakož i špatných myšlenek v běžné lidské společnosti. Pouze potom můžete
vystoupit do takové sféry. Člověk tam může jít pomocí kultivace nebo pomocí víry. Po zpovědi by
však člověk neměl opakovat chybu. Člověk se takto stane lepším a lepším. Pouze po dosažení
kritéria pro božstvo může člověk jít do nebe. Toto je ve skutečnosti kultivační praxe.
Někteří lidé říkají: „Když věřím v Ježíše, budu moci jít do nebe.“ Říkám, že nebudete. Proč ne?
Je to proto, že lidé dnes nerozumí skutečnému významu toho, co řekl Ježíš. Ježíš je na úrovni
Tathágaty a také osvícenou bytostí sféry Buddhů. Běžní lidé nemohou porozumět smyslu toho, co
řekl. Pouze když neustále praktikujete kultivaci a následujete jeho metodu, můžete postupně
pochopit význam toho, co řekl. Například, Ježíš řekl: „Když ve mě věříte, budete moci jít do nebe.“
Ve skutečnosti musíte následovat principy, které vám vyučoval, abyste se stali dobrými lidmi. Pouze
potom máte skutečně víru v něho a můžete jít do nebe. Proč by jinak toho tak mnoho řekl?! Když se
zpovídáte, možná se vám zdá, že to děláte dobře a ve správném duševním stavu. Jakmile však
vyjdete ven z kostelních dveří, chováte se nadále podle vlastní vůle a můžete se stát ještě horším
než běžný člověk. Jak můžete jít do nebe? Vaše mysl se ani trošku nepozdvihla. Jak to vyjádřil
Ježíš: „Když ve mě věříte, můžete jít do nebe.“ Znamená to, že když v něho věříte, musíte
následovat to, co řekl, to je pravá víra, ne? Tento princip platí i v jiných náboženstvích.
Co řekl Buddha Šákjamuni bylo později sesbíráno a zapsáno jako písma. Později však lidé začali
za kultivační praxi považovat to, kolik člověk čte písma a kolik buddhistických vědomostí ovládá.
Ve skutečnosti, když žil Šákjamuni, nebyla žádná písma. Písma byla systematicky sesbírána pouze o
pět set let později a už tehdy se vzdálila od toho, co Buddha Šákjamuni řekl svého času. V té době
však lidé směli vědět pouze tolik a kdyby věděli více, bylo by to nesprávné. Takže to, co se stalo,
bylo nevyhnutelné. Ve svých pozdějších letech Buddha Šákjamuni nakonec řekl: „Ve svém životě
jsem nevyučoval žádnou Dharmu.“ Buddha Šákjamuni to řekl, protože on opravdu nevyučoval
Zákon tohoto vesmíru, on ani nevzpomněl projevy těchto vlastností Zhen-Shan-Ren v běžné lidské
společnosti nebo na své úrovni Tathágaty. Opravdu ho nevyučoval! Co tedy vyučoval Buddha
Šákjamuni? Vyučoval to, k čemu se osvítil během kultivační praxe ve svých předcházejících
životech, některé situace z kultivační praxe z jeho předcházejících reinkarnací, příběhy z kultivační
praxe, jakož i své pochopení některých specifických projevů Zákona. Jak byla písma čas od času
roztříděna, už nejsou ani systematická. Proč potom lidé později to, co řekl Šákjamuni, považovali za
Buddhův Zákon? Na jedné straně, toto je lidské porozumění. Na druhé straně, je to proto, že
Šákjamuni je Buddha. To co řekl tedy nese buddhovskou povahu. Učení, která nesou buddhovskou
povahu tak budou vrstvou buddhovských principů pro lidstvo, což se potom považuje za Buddhův
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Zákon. On však ve skutečnosti systematicky nevyučoval principy kultivační praxe, vlastnosti
vesmíru, ani nevysvětloval, proč člověk může vystoupit na vyšší úrovně atd. Vskutku, on to
nezveřejnil! Proto jsem řekl, že jsem udělal něco, co nikdo v minulosti neudělal a otevřel jsem velké
dveře. Udělal jsem něco ještě většího. To jest, zveřejnil jsem všechny principy kultivační praxe,
jakož i základní prvky na dovršení kultivace. Navíc jsem o tom mluvil velmi systematicky. Proto
bohové na velmi vysokých úrovních řekli: „Zanechal jsi lidem žebřík do nebe – Zhuan Falun.“
Neříkám tady jaký jsem v porovnání s Buddhou Šákjamunim. Nemám takovouto připoutanost.
Nedotýká se mě běžná lidská sentimentalita a nemám připoutanost ke slávě a zájem o svět. Protože
tyto věci zveřejňuji, budu za vás zodpovědný a jasně vysvětlím principy. Nechci od vás nic a
nebudu od vás žádat ani halíř. Učím vás pouze jak se obrátit k dobru. Někdo se mě zeptal: „Učiteli,
naučil jsi nás tak mnoho věcí a dal jsi nám tak mnoho. Co chceš?“ Řekl jsem: „Nechci nic. Přišel
jsem jen, abych tě spasil. Chci pouze, aby tvoje srdce bylo dobré a abys mohl jít nahoru.“ Neboť
vidíme, že člověk nežije proto, aby byl člověkem. Lidé jsou dnes všichni ztraceni ve falešné realitě
běžné lidské společnosti a myslí si, že jako lidské bytosti musí být takovými. Obzvláště morální
hodnoty lidské společnosti dnes klesají velmi prudce. Každý je unášen dolů v tomto přívalovém
proudu a společnost jako celek upadá. Nikdo si tedy neuvědomuje, že padá dolů. Některým lidem se
zdá, že se chovají trochu lépe než ostatní a proto si myslí, že jsou dobrými lidmi. Ve skutečnosti se
posuzujete vůči tomuto pokleslému standardu a jste pouze o něco lepší než ostatní uprostřed celé té
zkaženosti. Když jste schopni praktikovat kultivaci a vrátit se k této původní úrovni lidské
společnosti, nemusí to být ani příliš vysoká úroveň, tak zjistíte, že dnešní lidé a lidská společnost je
dost děsivá! Je to skutečně hrozné! Zjistíte, že lidstvo dneška je opravdu plné zlých skutků.
Velké osvícené bytosti, ať jsou to Buddhové, Tao nebo bohové už nepovažují dnešní lidi za
lidské bytosti. Toto konstatovaní se může zdát trochu absolutní. Samozřejmě, že stále existují dobří
lidé. Oni však mluví o lidstvu jako celku a v širokém rozsahu. Je to opravdu takto. V minulosti,
když člověk šel do chrámu nebo do kostela ke zpovědi, cítil, že Ježíš nebo bytost v nebi opravdu
poslouchá to, co on říká. V jeho mysli navíc byla taková ozvěna odpovědi, jakoby odpovídající na
jeho otázky. Dnes však lidé nemají takovýto pocit a ti, co uctívají Buddhy už také nevnímají
přítomnost Buddhů. Proč je tomu tak? Je to proto, že lidé v lidské společnosti jsou pořád zkaženější
a méně osvícení. Bohové se potom o ně už více nestarají. Protože současní lidé mají velmi mnoho
karmy a stávají se méně a méně osvícenými, když se setkají s odplatou, poté co udělali něco zlého,
považují to za úplnou náhodu. Viděl jsem, že přestože lidské morální hodnoty upadají velmi prudce,
upadají lidé s tímto přívalovým proudem, aniž by si toho byli vědomi. Někteří lidé stále mají
buddhovskou povahu a svoji původní povahu. Během těchto roků si mým vyučováním mnoho lidí
zvýšilo svoji úroveň pomocí kultivační praxe a úroveň jejich kultivační praxe je velmi vysoká.
Někteří lidé se stali osvícenými, někteří jsou v postupném osvícení a někteří už praktikují kultivaci
s Úrovní ovoce. Jsem velmi šťastný, že jsem nedělal tuto věc zbytečně. Jsem zodpovědný lidstvu a
společnosti. Neodhalil jsem nebeská tajemství nadarmo a umožňuji lidem jít nahoru pomocí
kultivační praxe.
Zmínil jsem se o těchto věcech, abych řekl, že cílem lidského života není být lidskou bytostí.
Mnoho lidí pravděpodobně stále úplně nerozumí, co to znamená. Myslí si, že lidské bytosti by měly
žít jednoduše takto. Ano, protože jste se narodili z lůna vaší matky, jste na tom všichni stejně a
nemůžete vidět existenci jiných dimenzí. Ani byste tomu nevěřili. Lidé dnes navíc věří příliš
současné vědě, přičemž současná věda sama o sobě je neúplná a nedokonalá. Rozsah jejího
pochopení tohoto vesmíru je velmi povrchní, jinými slovy je na velmi nízké úrovni. Když jí tedy
lidé příliš věří, způsobí to, že lidstvo bude čelit největšímu nebezpečí: Konkrétně, lidská morálka
bude úplně zničena. Ráje tam nahoře potom už nepovažují lidi bez morálních hodnot za lidské
bytosti! Protože nejen lidské bytosti mají vnější formu lidskou, ale i duchové, opice a lidoopi,
všichni mají mozek a čtyři končetiny. Člověk se může nazývat člověkem proto, že on, žijíce na
tomto světě, musí následovat lidské morální zásady, morální kritéria a musí mít lidský způsob
existence. Bez toho nebudou bohové považovat lidi za lidské bytosti. Všichni lidé však přemýšlejí o
tom, jak by žili lépe a jak by se měli rozvíjet. Lidská společnost je však ovládána vyššími bytostmi
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a lidstvo nikdy nemůže dosáhnout úrovně Buddhy pomocí techniky. Jinak by skutečně vypukly
hvězdné války! Proto lidské technice, která nese soutěživou povahu, závist, různé druhy
sentimentality a tužeb, jednoduše není dovoleno dosáhnout vyšší úrovně.
Více než sedmdesát procent lidského mozku není možno použít a toto si uvědomila i současná
věda. Proč je tomu tak? Lidská moudrost je potlačována. Proč mají Buddhové velkou moudrost a
velké nadpřirozené schopnosti? Proč mohou všechno vědět? A mít velkou moudrost a inteligenci?
Je to kvůli tomuto principu, který jsem právě vysvětlil. Někteří lidé říkají, že tato moje kniha
zahrnuje velmi širokou škálu vědeckých vědomostí! Má Učitel mnoho vědeckých vědomostí nebo
navštěvoval mnoho vysokých škol? Ne. Proč je to tedy tak? Rozdíl mezi mnou a kýmkoliv jiným je
ten, že moje mysl je úplně otevřená, přičemž vaše není. Vždyť na tomto světě, ať je to filozofie,
astronomie, fyzika, chemie nebo lidská historie atd., připadají lidem velmi složité. Ve skutečnosti
jsou velmi jednoduché a je to jen ten maličký kousek lidských věcí na nejnižší úrovni v rámci
Buddhova Zákona. Všechny jsou založeny na stejném principu, stvořeny vlastnostmi vesmíru jakož
i existující formou hmoty na této úrovni. Je to jen tento kousek. Lidské vědomosti to však ani tak
nemohou všechno pojmout, protože lidský mozek je uzamčen a nemůže to pojmout. Co se s tím dá
udělat? Učit se více věcí, ale mozek je není schopen přijmout. Budete tedy muset studovat fyziku,
studovat chemii, studovat astronomii, studovat fyziku vysokých energií, studovat filozofii a
studovat dějepis. Budete studovat toto a budete studovat tamto. Dokonce i když je tomu tak, člověk
není schopen během svého života pochopit všechny vědomosti v jednom takovém předmětu. Proto
jsou lidské vědomosti velmi ubohé.
Jak jsem právě zmiňoval, bez ohledu na to, kolik vědomostí jste se naučili, stále zůstáváte
světskou osobou, dokonce i když jste profesorem nebo asistentem na vysoké škole, nebo ať jste
jakkoliv vážený. Je to proto, že vaše vědomosti se nedostaly za tuto úroveň světských lidi. Navíc,
tato empirická věda současného lidstva je nedokonalá. Například, tato současná věda nemůže
dokázat existenci bohů, ani neumí ověřit existenci jiných dimenzí. Nemůže vidět životy a existující
formy hmoty v jiných dimenzích. Neví, že látka ctnosti se projevuje na lidském těle. Neví ani, že
látka karmy se také projevuje kolem lidského těla. Všichni lidé věří v součastnou vědu a přece
současná věda není schopna ověřit takovéto věci. Navíc, kdykoliv je zmíněna ctnost, dobrota,
hříchy nebo jiné věci mimo vědu, všechny jsou považovány za pověru. Nemávají v podstatě lidé
palicí současné vědy, aby udeřili na nejzákladnější podstatu lidstva – lidskou morálku? Není tomu
tak? Protože věda nepozná a ani není schopna ověřit existenci ctnosti (de), bude vyhlašovat, že to je
pověra. Kdyby byly lidské morální hodnoty skutečně odstraněny, nebude člověk veden Zákonem
srdce a morálními normami. Lidé se odváží udělat cokoliv a spáchají jakýkoliv zlý skutek, což má
za následek neustálý úpadek lidských morálních hodnot. Toto je úloha, kterou hraje nejslabší
stránka vědy.
Vysvětlil jsem, že znamenitý vědec se nebude držet tvrdohlavého chápání, jako ti, kteří zaměňují
racionalitu se sentimentalitou, udržují současnou vědu v omezeném rámci a věří, že všechno co je
mimo experimentální vědu, není žádná věda. Přemýšlejte o tom. Co se týká věcí, které člověk
dosud nepoznal, avšak dají se poznat vědeckými metodami, není to věda? Také se to stalo vědou.
Člověk se neustále poznává a zdokonaluje. Proto se věda může vyvíjet a skutečně nakonec pochopit
vesmír. Způsob, jakým se současná věda dnes vyvíjí je velmi nemotorný a pomalý. Je to skutečně
jakoby slepý člověk ohmatával slona. Současná věda nemůže poznat existující formu hmoty v
celém vesmíru, ani nemůže poznat existenci vlastností vesmíru. Když se tedy dotkne kousku
něčeho, bude to považovat za celek. Pouze se dotkla nohy slona a vyhlašuje: „Ach, věda je taková.
Toto je věda, která skutečně chápe život a hmotu.“ Ona nevidí, jak vypadá celý slon. Proto nemůže
pochopit to, že celý vesmír se skládá z nesčetných a různých časoprostorů, ani nemůže porozumět
jiným dimenzím a existenci jiných forem života jakož i hmoty. Toto všechno potom nazývají ti
prostoduší a tvrdohlaví lidé pověrami. Toto je nejvíce rozhodujícím důvodem, proč naše lidská
morálka upadá. Mnoho lidí potom mává palicí vědy a mlátí s ní nejstarší a nejzákladnější morální
vlastnost člověka ctnost. Je to skutečně nebezpečné! Když lidé nebudou mít ctnost, nebudou je již
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bohové považovat za lidské bytosti. Když už nebe nevidí lidi jako lidské bytosti, budou odstraněni a
budou se znovu vyvíjet.
Někteří lidé si myslí: „Naše lidstvo je pokrokové a už jenom to je ohromné, že jsme se z opic
vyvinuli až sem!“ Dovolte mi však říci vám, že historicky vzato, během prehistorických dob, před
statisíci lety nebo i mnohem, mnohem dříve, v období před stamiliony lety, vždy existovaly na této
planetě velmi pokročilé civilizace, pouze byly zničeny během různých časových údobí. Proč byly
zničeny? Protože se vyvíjely velmi rychle materiálně technicky, ale jejich morálka nedokázala držet
krok či byla zkažená. Potom jim už více nebylo dovoleno pokračovat v existenci a byly zničeny.
Podle poznatků současné vědy je pohyb hmoty zákonitý. Když pohyb dosáhne určitou formu,
objeví se neodvratně další forma. Například, během svého pohybu v tomto vesmíru se Země mohla
poškodit nárazem nějakých planet. Bez ohledu na důvody, které za tím jsou, vědci dnes opravdu
objevili, že na naší planetě jsou početné pozůstatky dávných civilizací. Navíc jsou takovéto
pozůstatky civilizací oproti dnešku velmi dávné. Některé jsou z dob před několika statisíci lety,
několika miliony lety, nebo dokonce před desítkami miliony lety. Civilizace, které existovaly a
pozůstatky, které zanechaly během různých časových období, jsou rozdílné a nejsou to věci ze
stejné doby. Někteří vědci proto přemýšlejí nad touto otázkou. Někteří vědci už navrhli takovouto
teorii a řekli: „Prehistorické civilizace jakož i prehistorické kultury existovaly.“ Toto řekli vědci.
Naše společenství praktikujících to vidí ještě zřetelněji, že před touto naší lidskou civilizací bylo
skutečně mnoho lidských civilizací. Protože se jejich morální hodnoty pokazily, později tyto
civilizace už neexistovaly. Samozřejmě, toto jsme viděli my. Ze zničené starořecké kultury vidíme
pozůstatky lidského úpadku a degenerace v té době.
Někteří lidé prohlašují: „Naše lidská rasa se vyvinula z opic.“ Ve skutečnosti, dovolte mi říci
vám, že člověk se vůbec nevyvinul z opic. Darwin předložil teorii, která praví, že: „Člověk se
vyvinul z opic.“ Když svého času svoji teorii zveřejnil, publikoval ji s velkými obavami. Jeho teorie
je plná mezer, je neúplná, a přece je dodnes lidmi přijímána. Přemýšlejte o tom, prosím. Přechodný
proces, ve kterém se podle jeho teorie vyvinul člověk z opice, proces trvající desítky milionů let,
není možné najít. Neexistuje. Proč neexistovali lidé, kteří by měli existovat v přechodném stádiu
mezi opicemi a lidskými bytostmi? Nejen u lidských bytostí, ale ani u jím míněných vyvinutých
zvířat nejsou přechodná stádia. Navíc, proč jsou druhy zvířat, která žijí na australském kontinentě
odlišné od druhů žijících na jiných kontinentech? Nic z tohoto nedokázal vysvětlit. Přesto byla tato
evoluční teorie se všemi svými mezerami přijata lidskými bytostmi. Je to skutečně zvláštní!
Ve skutečnosti se z našeho pohledu člověk vůbec nevyvinul z opic, pouze během různých
časových období existovaly různé druhy živých tvorů. Kontinentální plošiny na planetě Zemi
obývané lidstvem se posouvají a mění. Geologové nazývají kontinenty Asie, Evropa, Amerika,
Severní Amerika a Jižní Amerika kontinentálními plošinami. Kontinentální plošiny se čas od času
změnily a civilizace na nich se ponořily na dno moře. Potom se mohl v jiném oceáně vynořit další
kontinent a takovéto změny se dějí neustále. Nyní lidé také objevili velké starodávné stavby a
existenci minulých civilizací na dně Tichého oceánu, Atlantického oceánu, Indického oceánu, jakož
i v mnohých dalších oceánech. Na základě výzkumů se však zjistilo, že jsou to všechno věci, které
existovaly před několika statisíci lety nebo před několika miliony lety, či dokonce ještě dříve. Naše
současné lidstvo přinejmenším ví, že kontinentální plošiny se nezměnily během posledních několika
statisíc let. Kdy tedy klesly na dno moře? Rozhodně klesly velmi dávno, před několika statisíci lety
nebo ještě dříve. Když se různé kontinentální plošiny měnily, druhy živých tvorů na nich byly také
různé. Nepocházely z evoluce. Byly tam podobnosti, ale nebyly z toho samého druhu. Rozhodně
ne!
Pravdaže, já vyučuji Buddhův Zákon, což se liší od teorií běžných lidí. Naše pochopení je vyšší a
skutečně chápe lidstvo. Říkám každému, že člověk se nevyvinul z opic, ale narodil se ve vesmíru.
Je známo, že v Číně existuje taoistické učení Tai-ji. Toto učení Tai-ji mluví o dvou qi, yin-u a yangu. Předtím než existovaly tyto dvě qi, yin a yang, byl stav chaosu, který se nazýval Wu-ji (bez
extrémů). Ten dal zrod Tai-ji, dvěma qi Yin a Yang. Tai-ji potom dal zrod všem látkám a druhům.
Toto je taoistická teorie. Zdá se mi velmi správná z pohledu vědy. Ve skutečnosti jsem zpozoroval –
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samozřejmě, nejsem jediný, kdo to zpozoroval – že ohromná hmota ve vesmíru může vytvářet
životy svým pohybem. I když tuto hmotu nemůžeme vidět, avšak nemusí to znamenat, že
neexistuje. Vezměme si jako příklad vzduch – lidské oči ho nevidí. Takže neexistuje? Existuje.
Existuje hmota mikroskopičtější než vzduch? Takové je mnoho. Co se týká hmoty, která je ještě
mikroskopičtější než mikroskopická hmota, té je ještě o mnoho více. Jak mohou tyto obrovské
substance takto existovat? Ve skutečnosti mají všechny život. Všechna hmota má život, pouze se
neprojevuje v naší dimenzi běžných lidí a vy nemůžete vidět existenci tohoto života. Za chvilku
řeknu proč je tomu tak. Všechna hmota má život. Tato obrovská hmota vytváří životy při svém
pohybu. Na vyšších úrovních je většina takovýchto životů beztvará. Menšina z nich má lidskou
podobu, nebo zvířecí podobu, nebo tvar věcí, či podobu rostlin.
Proč existuje tato lidská úroveň? Na počátku neexistovala takováto lidská úroveň. Životy
vytvořené pohybem této hmoty ve vesmíru jsou všechny přizpůsobeny vlastnostem vesmíru.
Jmenovitě, jsou přizpůsobeny principům Zákona ve vesmíru, přizpůsobeny Zhen-Shan-Ren, protože
ve skutečnosti jsou vytvořeny ze Zhen-Shan-Ren. Když tedy počet takovýchto životů vytvořených v
dimenzích vysoké úrovně stoupne, jeho životní prostředí se stane složitým a vytvoří si svoji sociální
strukturu přežití, přesně jako v naší lidské společnosti, kde lidské bytosti mají svou sociální
strukturu pro své přežití. Když potom mají svou společenskou formu, tyto životy se postupně změní
a stanou se složitými. Někteří si vyvinou sobecké myšlenky a odchýlí se od požadavku, který
kladou vlastnosti vesmíru na bytosti na té úrovni. Potom už nemohou zůstat na té úrovni a mohou
pouze spadnout na nižší úroveň. Když se potom stanou ještě horšími na té nejnižší úrovni, musí
znova klesnout dolů. Tímto způsobem se takovéto životy neustále stávají horšími během
nekonečných věků dějin a postupně klesají dolů, dimenzi za dimenzí, dokud nespadnou do této
dimenze lidstva. V důsledku toho vedou nízký život, rozmnožují se a vychovávají své potomky
nízkým způsobem.
Takováto lidská dimenze však na počátku neexistovala. Později osvícené bytosti a životy vysoké
úrovně chtěly vytvořit další dimenzi pro lidstvo, dimenzi největší iluze, aby uviděly, zda si člověk
může udržet ten malý kousek svého charakteru a zda se stále může vrátit zpět. Proto byla vytvořena
takováto dimenze. V té době chtěly pouze dát lidstvu a životům poslední příležitost a nezvažovaly
mnoho otázek. Později však zjistily, že tato dimenze je velmi jedinečná, protože bytosti v této
dimenzi nevidí jiné dimenze, ani nevidí životy v jiných dimenzích. Životy ve všech ostatních
dimenzích vesmíru přitom vidí scény v jiných dimenzích. Co se týká života v libovolné jiné
dimenzi, jeho tělo může létat prostorem a vznášet se sem a tam. Život z libovolné jiné dimenze
může své tělo zvětšit nebo zmenšit. Dnes si vědci myslí, že lidské myšlenky jsou z hmoty, podobně
jako elektrické vlny. Určitě uznáte, že elektrické vlny jsou hmotné. V jiných dimenzích to
samozřejmě není také jednoduché. Lidská myšlenka může vytvořit cokoliv si představíte, a co si
myslíte, že se může stát realitou. Protože lidé nemají energii, rozplyne se to krátce poté, kdy to bylo
vytvořeno. Věci, na které myslí velké osvícené bytosti, nebeští lidé a životy vysoké úrovně, které
mají energii, však skutečně existují. Proto, když něco chcete, bude to vytvořeno zatímco na to
myslíte. V minulosti se proto říkalo: „Buddhové mohou mít cokoliv chtějí a mají velkou svobodu.“
Ty životy existují všechny takto. Potom, co však lidstvo bylo vtlačeno do této dimenze, změnilo
svůj způsob existence na takovýto.
Všichni pochází z lůna své matky a připadá jim, že se jim daří dobře. Některým lidem se daří
velmi dobře v podnikaní, někteří mají velmi vysoké postavení, někteří lidé si žijí velmi pohodlně a
myslí si, že se mají lépe než ostatní. Ve skutečnosti se také máte velmi bídně! Je to proto, že nevíte,
jak jste žili předtím. V náboženstvích se například praví: „Žití je utrpením.“ Proč je to tak? Když
jste přišli na svět z lůna vaší matky, máte toto fyzické tělo vytvořené z molekul. V jiných dimenzích
člověk nemá tuto vrstvu těla složenou z molekul a jeho nejvrchnější tělo je složené z atomů.
Povrchová vrstva vytvořená z molekul vytváří tuto dimenzi, včetně lidského fyzického těla, které je
také vytvořeno z takovýchto molekul. Při narození už máte toto fyzické tělo, složené z této vrstvy
látky a dají vám tento pár očí vytvořených z molekul, abyste neviděli jiné dimenze. Proto jste
všichni v bludišti. Protože jste v bludišti, nevidíte pravdu vesmíru. Řekněte, není váš život jakoby
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sledováním oblohy ze dna studně a že samotný takovýto život je dost bídný? Navíc potom, co máte
toto tělo, obává se bolesti a nesnáší chlad, horko nebo žízeň. Nemůže snést ani únavu z chůze.
Takže vám to přináší mnoho nepohodlí jakož i mnoho utrpení. Navíc tu existuje narození, stárnutí,
nemoc a smrt. Často onemocníte. Myslíte si, že žijete velmi pohodlně. Ve skutečnosti, s trochu
menším utrpením se na tom v tomto utrpení zdáte být pouze o něco lépe než ostatní, a už si myslíte,
že se máte velmi dobře. Člověk žije právě takto. Žije v takovém prostředí, ve kterém postupně
ztrácí svou původní lidskou povahu, čím dál více pochybuje o existenci bohů. Kvůli neschopnosti
experimentální vědy člověk ztratil i lidské morální hodnoty a sklouzl do nejnebezpečnější situace.
Lidská společnost má však i velkou výhodu: Protože člověk trpí, může praktikovat kultivaci.
Proč je Buddha stále Buddhou na své úrovni buddhovství? Proč nemůže vystoupit ještě výše? Proč
se Bóddhisattva nemůže stát Buddhou pomocí kultivace? Protože i kdyby chtěly, nemohou najít
místo, kde by trošku trpěly. Člověk může praktikovat kultivaci přesně proto, že je schopen zachovat
si svou buddhovskou povahu v bludišti. Když tam pro něho není bludiště a on může všechno vidět,
nepočítá se to jako kultivace, protože by všechno viděl. Proto musí být nejprve kultivace a osvícení.
Schopnost vidět přijde později. Někteří lidé říkají: „Když to uvidím, budu praktikovat kultivaci.
Když to neuvidím, nebudu praktikovat kultivaci.“ Kdyby bylo každému dovoleno to vidět, běžná
lidská společnost by už nebyla lidskou společností, ale společností bohů. Sto procent lidí, nikoho
nevyjímaje, každý by praktikoval kultivaci. Ti lidé se všemožnými neodpustitelnými hříchy a lidé s
horším charakterem, všichni by chtěli praktikovat kultivaci. Myslíte, že by to pořád ještě byla lidská
společnost? Přesně proto, že se člověk zkazil, spadl do tohoto prostředí. Když se chcete vrátit tam,
odkud jste přišli, musíte splňovat dvě podmínky. Jedna je utrpení. Druhá je osvícení. Pokud jde o
osvícení, Ježíš mluvil o víře, zatímco na východě je požadováno osvícení. Když jste tyto věci
ztratili, nebudete schopni praktikovat kultivaci. Proč to však lidé obvykle považují za velmi složité
v průběhu kultivace? Kultivační praxe ve skutečnosti není složitá. Složitost tkví v neschopnosti
opustit běžnou lidskou mysl. Člověku v historii nikdo neřekl co je Buddhův Zákon. Všichni lidé
považovali to, co řekl Buddha Šákjamuni za systematický Buddhův Zákon. Přemýšlejte o tom,
prosím. Tento obrovský vesmír je úplně dokonalý a velmi moudrý. Buddha Šákjamuni se zmínil
pouze o malé části buddhovských principů. Navíc, Buddha Šákjamuni taktéž neodhalil lidstvu
všechno co věděl. Učil lidi pouze to, co měli vědět. Dharma zanechaná lidské společnosti je proto
nyní pouze drobnou, droboučkou částí Buddhova Zákona. Zmiňoval jsem dříve, že věci, které jsem
já zanechal lidské společnosti jsou početné, učinil jsem něco, co nikdo v minulosti neudělal. Jazyk,
který jsem použil v knize „Zhuan Falun“ není standardní, protože použití moderního
standardizovaného jazyka nemůže zahrnout vyšší úrovně a širší obsah. Proto jsem ji psal
hovorovým stylem.
Řekl jsem už mnoho. Protože se zdá, že dnes máme dost času, rád bych všem řekl o něco více.
Když však řeknu něco příliš hlubokého, někteří lidé, kteří tu sedí, to nemusí být schopni přijmout.
Například, někteří lidé ještě vůbec nestudovali a přišli si mě poslechnout, protože se jim zdá, že je
to velmi dobré. Někteří lidé mohou chtít něco získat nebo se přicházejí podívat, co předvedu.
Přicházejí s různým smýšlením. Kdybych tu dnes pro vás udělal představení, smáli byste se, jakoby
jste se dívali na kouzla nebo triky. Nebrali byste Zákon ani mě vážně. Není tedy dovoleno dělat
něco takového při vyučovaní Buddhova Zákon. Já vás vyučuji pouze tento Buddhův Zákon a je na
vás, zda tomu věříte nebo ne. Jeho síla je však obrovská. Vložil jsem do obsahu Zákona to, co jsem
chtěl dát lidským bytostem a všechny věci, které jim umožní praktikovat kultivaci. Pokud sledujete
moje videozáznamy, posloucháte moje audiozáznamy nebo čtete knihu, kterou jsem napsal, zažijete
to. Pokud ji čtete, vaše tělo bude očištěno a budete schopni dosáhnout stavu bez nemocí. Pokud
praktikujete kultivaci, budete schopni vidět věci, které světští lidé vidět nemohou. Pokud
praktikujete kultivaci, zažijete věci, které světští lidé nemohou zažít. Vaše úroveň bude vyšší a vyšší
a nádhernější a nádhernější. Všechno je to v té knize. Když však nepraktikujete kultivaci, neuvidíte
to. Když řeknete, že to chcete všechno vidět poté, kdy jste ji přečetli jednou, to je nemožné! Můžete
vidět pouze věci v rámci své sféry a v rámci schopnosti vašeho pochopení. Co se týká nádhernějších
věcí, pokud postupujete nahoru v kultivaci a pokud neustále do hloubky studujete, do hloubky
praktikujete kultivaci a do hloubky čtete knihu, budete potom schopni zažít to, vidět to a poznat to.
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Když povídám o něčem příliš hlubokém, mnoho lidí to nemusí chápat. Myslím si, že v
posledních dvou letech už nevyučuji systematicky Zákon, protože Zákon, který lidstvu zanechám,
je už zanechán úplný. Nenechám lidi ani nahrávat moje přednášky. Proč? Mnoho lidí hledá novinky.
Co ještě Učitel řekl nebo o čem mluvil? Usilují o takovéto věci, namísto opravdivého praktikování
kultivace. Co jsem dal lidem pro kultivační praxi je Zhuan Falun a tato kniha je systematický
Zákon. Jiné věci, které jsem řekl, pouze interpretují Zhuan Falun a jsou všechny doplňkové. Když
se dělají nahrávky a kolují ve společnosti, vytvoří se zasahování pro ty skutečné praktikující. Kniha
Zhuan Falun je systematická, od nejnižší úrovně po vyšší úroveň, a to o čem mluvím nyní, je
zaměřeno pouze na lidi, kteří jsou tu.
Rád bych také zdůraznil další bod: To jest, od našich praktikujících se vyžaduje, aby následovali
pouze jednu kultivační cestu. Říkám všem, že vyhlášení o braní toho nejlepšího z každé školy, je
příslovím běžných lidí. Není to jazyk společenství praktikujících. Když se učíte nějaké zručnosti,
není problém, když se učíte od kohokoliv, kdo má dobré zručnosti. Z perspektivy vyšších dimenzí
jsou však principy lidstva obrácené. Co lidstvo považuje za dobré, nemusí být dobré. Je to úplně
naopak. Vidíte, že na naší straně je den, ale na druhé straně je noc. Co považujete za správné,
nemusí být správné. Proč je to tak? Řeknu vám všem jednoduchý princip. Každý ví, že není dobré,
když lidé trpí a budete se cítit nepříjemně a nedobře, když vás někdo týrá. Říkám každému, že je to
dobrá věc, když člověk trpí trochou bolesti a zažívá malé těžkosti. Vidíte, že to, co vám říkám, je
opravdu odlišné. Proč? Je to proto, že tento princip je úplně převrácený, když se na něj díváme z
dimenze vysoké úrovně. Oni si myslí, že být lidskou bytostí není pro člověka cílem. Když trpíte
trochou bolesti v lidské společnosti a splatíte karmu, kterou dlužíte z vašich předcházejících životů,
budete se moci vrátit do vyšší dimenze. Můžete se dokonce vrátit na místo, kde byl váš život
stvořen, na nejpěknější místo. Dokonce, když se nemůžete pohnout nahoru, v dalším životě budete
mít méně trápení, protože vaše karma se snížila.
Když však nesplatíte karmu, kterou dlužíte, nemůžete jít do ráje vysoké úrovně. Je to přesně
podle principu, o kterém mluvím. Když je láhev naplněná špinavými věcmi, ať jakkoliv těsně
utáhnete její víčko, „žbluňk“ okamžitě se ponoří, když ji hodíte do vody. Když vylijete malou část z
těch špinavých věcí uvnitř, trošku se nadnese. Když vylijete o trošku více, vznese se o větší kousek.
Čím více vylijete - zjistíte, že poté co ji uzavřete víčkem, bude čím dál těžší zatlačit ji dolů,
dokonce i když ji budete tlačit, láhev sama od sebe vyplave. Je to přesně jako s lidskými bytostmi
praktikujícími kultivaci. Během vašich životů, což znamená během každého vašeho života, každého
vašeho životního období, jste mohli někoho týrat, podvést, ublížit někomu nebo někoho zabít atd.
Možná jste udělali ještě něco horšího. Potom budete muset splatit takovouto karmu, kterou dlužíte.
V tomto vesmíru je princip, který praví: Žádná ztráta, žádný zisk. Abyste získali, musíte ztratit. To
co dlužíte, musí být splaceno. Když to není splaceno v tomto životě, bude to uděláno v dalším
životě. Určitě je to takto. Když člověk trpí nyní, považuje to za náhodu a myslí si, že ostatní k němu
nejsou spravedliví nebo že ostatní nejsou dobří. Říkám vám, že nic z tohoto není náhoda a všechno
je to způsobeno karmou, kterou jste v minulosti dlužili. Když nemáte karmu a šli byste po ulici,
každý by se usmíval, kdyby vás zpozoroval. Lidé, které neznáte, by vám všichni nabízeli svoji
pomoc a měli byste se příliš dobře! Takovýto člověk by však určitě nežil v lidské dimenzi, vrátil by
se do nebe. Lidské bytosti jsou právě takové. Protože lidé mají karmu, nikdy nebudou moci
postoupit nahoru v kultivaci, dokud jejich myšlenky nebudou očištěny. Je to stejný princip, který
jsem zmiňoval předtím.
Pro lidi není zlá věc, když trošku trpí a mají malé trápení. Když se trochu trápíte, splácíte karmu.
Opravdu půjdete na nádherné místo a nikdy již nebudete trpět útrapami. Bez ohledu na to, jak
šťastně žijete v lidské společnosti, s miliony dolarů doma a ať je vaše místo v úřadě jakkoliv
vysoké, bude tomu tak pouze po několik desetiletí a brzy to skončí. Myslete, prosím, na svoji
reinkarnaci. Přicházíte s ničím na svém těle a odcházíte s ničím na vašem těle. Co si s sebou můžete
vzít? Nemůžete si s sebou vzít nic. Komu necháte věci? Myslíte si, že jste je nechali svým
potomkům. Když se však znovu narodíte, nebudou vědět kdo jste. Kdyby jste u nich pracovali,
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zametali podlahu, nemusí k vám být dobří a nemusí vám zaplatit ani halíř navíc. Je to opravdu
takto! Člověk to pouze nemůže vidět.
Mluvíme tu o základních principech lidského života. Obzvlášť naši praktikující, přemýšlejte o
tom, když trpíte bolestí, když vás jiní týrají, když vám jiní způsobují těžkosti nebo když ztratíte
nějaký materiální zájem, z mého pohledu to nemusí být nutně zlá věc. Protože v tomto vesmíru je
princip, že ti, co neztratí, nezískají; abyste získali, musíte ztratit. Je také další vlastnost, že když
získáte, ale neztratíte, budete přinuceni ztratit. Je to vlastnost vesmíru. Každá látka v tomto širém
vesmíru je život. Každá látka je vytvořená ze Zhen, Shan, Ren (pravdivost, soucit, snášenlivost).
Proto jsou mikroskopické části všech věcí jako kamene, železa a oceli, vzduchu, libovolného
produktu nebo látky vytvořené člověkem, vytvořeny z těchto vlastností Zhen-Shan-Ren. Tento
obrovský vesmír se skládá ze Zhen-Shan-Ren, což udržuje v rovnováze všechno ve vesmíru. Když
někdo uhodí někoho jiného, nadává na někoho, týrá někoho nebo někomu způsobuje bolest, má
z toho radost, protože je získávající stranou. Světský člověk mu řekne: „To bylo něco! Výborně!“
Nic neztratil. Já si však myslím, že ztratil poměrně dost. Proč je to tak? Když dělá něco zlého, je tou
stranou, která získala. Týral jinou osobu, což se počítá jakoby získal. Potom musí něco ztratit.
Protože to, co dostala druhá osoba byla bolest a utrpení, ta druhá osoba opravdu ztratila štěstí. Tato
druhá osoba by tedy následně měla něco získat. Jak získá? Když ho uhodíte nebo mu řeknete
urážlivé slovo, stejné množství bílé substance, úměrné tomu, jak velmi jste mu vynadali nebo ho
uhodili, odletí pryč z prostoru kolem vašeho těla. Tato látka se nazývá ctnost (de). Přistane na
druhém zúčastněném, na těle druhého člověka. Potom znovu, druhý účastník je také lidská bytost a
nemusí rozumět tomuto principu. „Udeřil jsi mě.“ Rozzuří se. Když se rozčílí, ve skutečnosti
vytlačuje zpět tuto ctnost. Když druhou osobu udeří nazpět nebo na ni nadává, hází tuto ctnost
nazpět. Vyrovnají se navzájem a nikdo nic nedostal. Principy Zákona ve vesmíru jsou spravedlivé.
Když to člověk, jako praktikující, může ve své mysli opustit a řekne: „Ty jsi mě uhodil, nadával
jsi mi, moje srdce je však velmi klidné a nebudu to brát vážně, protože jsem praktikující. Ty jsi
běžný člověk a já nemohu být takový jako ty.“ Přemýšlejte o tom, nevyrostla už morální úroveň
tohoto člověka a nepřekročila úroveň světských lidí? Když ho někdo uhodí, nedává mu tento člověk
ctnost? Tato látka ctnost může být přeměněna na gong (kultivační energii). Odkud pochází váš
gong? Říkám všem, že pochází právě z přeměny ctnosti, spolu s určitou látkou nasbíranou z
vesmíru přidanou k vaší ctnosti. Pouze potom může být váš gong přeměněn. Když nemáte tuto
ctnost, nemůžete si vyvinout gong v kultivaci. Proto, když vás uhodí, dává vám ctnost. Dostanete
více ctnosti, takže můžete dosáhnout ještě vyšší úroveň pomocí kultivační praxe. Není to takovýto
princip? Není to, co jste získali, o mnoho větší než kompenzace, kterou tato běžná osoba dostane za
to, že vytvořila pro vás toto trápení? Takže, když vás uhodí nebo vám nadává, dělá vám těžkosti, vy
snášíte bolest a utrpení. Při utrpení, bude karma, kterou nese vaše tělo - tmavá látka, kterou dlužíte z
předcházejících životů - také přeměněna na ctnost. Vytvoří také odpovídající část ctnosti. Jako
běžný člověk, přemýšlejte o tom všichni, dostanete dva najednou. Vytvořil pro vás trošku utrpení,
ale vy jste získali dvojnásobnou kompenzaci.
Jako praktikující však získá člověk čtyři věci. Zatímco toto všechno snášíte, neklesli jste na jeho
úroveň a vaše srdce bylo velmi klidné. Neodpověděli jste úderem na úder, ani nadávkou na
nadávku. Když je vaše srdce velmi klidné, přemýšlejte o tom, neudělal váš xinxing pokrok v
kultivaci? Když pro vás nevytvoří tento problém a nevytvoří pro vás bolest a utrpení, jak budete
praktikovat kultivaci? Je úplně nemožné postoupit v kultivaci a dosáhnout tak vysoké úrovně
sezením v pohodlí, popíjením čaje a sledováním televize. Právě v tomto složitém prostředí mezi
zkouškami a utrpením si můžete zlepšit svoji mysl a dosáhnout vysoké normy jakož i vysoké sféry.
Váš charakter tedy nebyl takovýto. Nezlepšil se tedy váš charakter kultivací? Získali jste tři
najednou. Potom, jako praktikující, nechcete si zvýšit svoji úroveň, abyste co nejdříve dovršili
kultivaci? Protože se váš charakter kultivací zvýšil, nezlepšil se i váš gong? Určitě! Existuje princip,
který praví: „Úroveň gongu je tak vysoká jako úroveň charakteru.“ Je absolutně nemožné tvrdit, že
pokud je úroveň charakteru osoby jen takto vysoká, jeho gong se může zvyšovat. Taková věc
neexistuje a je to úplně nemožné. Člověk si může myslet: „Charakter některých praktikujících není
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ani tak dobrý jako můj – proč oni mají gong?“ Oni nemusí být tak dobří jako vy v tomto ohledu, ale
mohou být lepší než vy v jiných ohledech. Protože v kultivační praxi se člověk zbavuje jedné
připoutanosti za druhou, některé z připoutaností, kterých se člověk ještě nevzdal způsobí, že vypadá
jako běžný člověk. Připoutanosti, které byly odstraněny jsou však pryč, takže se samozřejmě
neprojeví. Jako praktikující, když snášíte bolest a utrpení, dostanete čtyři najednou. Řečeno žertem,
kde můžete udělat takový dobrý obchod?
„Někdo mě bije nebo na mě nadává.“ Člověk je ve svém srdci velmi zuřivý a úplně rozhořčený.
Nebo: „Někdo mě využil a vydělal na mně peníze.“ Je to pro člověka jednoduše nesnesitelné! Lidé
takové věci berou velmi vážně a nemohou strpět ztrátu ani jen kousku sobeckého prospěchu.
Přemýšlejte o tom. Jak žalostně tento člověk žije. Když získá trošku prospěchu, cítí se z hloubky
srdce šťasten, a to jen kvůli tomu maličkému kousku prospěchu. Takoví jsou lidé dnes. Nevědí, co
skutečně ztratili a to je nejhroznější! Proč je tato ctnost tak vzácná? Každý ví, že starší lidé na
Východě všichni říkají, že pouze když má člověk ctnost, může mít štěstí. Toto štěstí zahrnuje
několik aspektů: Být vysoce postaveným úředníkem, vydělávat mnoho peněz, vlastnit domy, mít
půdu a štěstí atd. Všechny jsou vyměněny za tuto ctnost. Ona provází člověka v životě. Když
člověk zemře, následuje jeho hlavní vědomí (yuanshen). Když se znova narodíte, bude stále
následovat vaši reinkarnaci. Nejen ctnost, ale i černá látka, karma, kterou jsem právě zmiňoval,
provází člověka v životě. Tyto dvě látky vždy doprovázejí člověka. Starší lidé v minulosti říkávali:
„Provádění zlých skutků povede k odplatě.“ Kdo vás potrestá? Kdo vede záznamy tohoto vašeho
účtu? Jak by mohl existovat někdo, kdo se za vás stará o tyto věci? Tato ctnost je však na vašem
těle a je na vás pevně přilepená. Celý následující život závisí na této ctnosti. Když máte mnoho
karmy, tento váš život bude mít mnoho utrpení, mnoho nemocí a mnoho neštěstí. Když máte mnoho
ctnosti, v tomto životě budete mít mnoho peněz, mnoho štěstí a vysoké postavení. Všechno je to
výsledkem této věci. Potom jako praktikující, tato ctnost je ještě vzácnější, protože může být
přeměněna na gong. Je to právě takový princip.
Současná věda tuto věc není schopna vidět, protože nemůže proniknout za tuto dimenzi. V jaké
dimenzionální formě žije naše lidská rasa? Říkám vám všem, že tato dimenzionální vrstva, kde žije
lidstvo, je mezi dvěma druhy částic. Co se týká částic, ti z nás, kteří studovali fyziku vědí, že
molekuly, atomy, atomová jádra, kvarky a neutrina tvoří každá vrstvu částic. Jsou fyzikálními
elementy, které vytvářejí větší částice. Ve které vrstvě částic žije lidstvo? Největší věci, které vidíme
lidskýma očima jsou planety a nejmenší věci, které můžeme vidět pod mikroskopem jsou molekuly.
Ve skutečnosti, naše lidstvo existuje právě v této dimenzionální vrstvě mezi planetami a
molekulami. Může se nám zdát velmi široká, velmi rozsáhlá a neporovnatelně velká. Říkám vám, že
současná věda není vyspělá. Bez ohledu na to, jak daleko může letět vesmírná loď, ona nemůže letět
za tuto naši fyzickou dimenzi. Ať je počítač jakkoliv vyspělý, nemůže se vyrovnat lidskému mozku.
Lidský mozek zůstává dodnes záhadou. Proto je lidská věda stále velmi plýtká.
Zkuste si to všichni představit. Naše lidská rasa žije mezi dvěma druhy částic planet a molekul.
Molekuly jsou složené z atomů, jaká je potom dimenze mezi atomy a molekulami? Současní vědci
chápou atom pouze jako jakýsi bod, jakousi jeho malou strukturu. Ve skutečnosti je prostor kde
existují atomy také hladinou a fyzikální dimenze vytvořená touto hladinou je také dost obrovská.
To, co jste vy zatím objevili, je bod. V rámci této hladiny, jak velká je tedy tato dimenze? Náš
standard na měření vzdáleností je vždy založen na pohledu současné lidské vědy, kterou všechno
posuzujeme. Musíte vyskočit z rámce a konceptů empirické vědy. Abyste mohli vstoupit do té
dimenze, musíte vyhovovat formám té dimenze a pouze tehdy tam můžete vstoupit. Vzdálenost od
atomu k molekule, jak to chápe věda, jsou přibližně dva miliony atomů v řadě za sebou a pouze
potom může atom dosáhnout molekulu. To znamená, že vzdálenost, kterou může věda potvrdit je už
dost obrovská. Nemůžete tomu rozumět z hlediska tohoto současného empirického vědeckého
modelu lidstva. Pokuste se tedy o tom chvíli přemýšlet. Není dimenzionální vrstva mezi atomem a
jeho jádrem? Jak velká je potom dimenzionální vzdálenost mezi atomovým jádrem a kvarkem? Co
potom mezi kvarkem a neutrinem? Samozřejmě, současná lidská věda může nahlédnout pouze po
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neutrina. Člověk je nemůže vidět, pouze je detektovat přístroji, aby poznal formu jejich existence.
Ve skutečnosti není známo, jak daleko jsou od prapůvodního zdroje hmoty!
To, o čem povídám je nejjednodušší forma dimenzionální existence. Všechny fyzikální látky
našeho lidstva, včetně všech látek, které nemůžete vidět ve vzduchu, jakož i těch látek, které
můžeme vidět, jako je železo, beton, zvířata, rostliny, hmota a lidské tělo, jsou složeny z molekul.
Lidstvo jednoduše existuje na této hladině molekul, právě jako trojrozměrný obraz. Žijete na této
úrovni a nemůžete z ní uniknout. Lidská věda je stejně tak omezená do této jedné dimenze, přes
kterou se ani nemůže dostat. Lidé však přesto hlásají, jak vyvinutá je věda a nevšímají si všech
ostatních teorií. Lidská technika nemůže dosáhnout vyššího porozumění vesmíru. Kdyby opravdu
byla schopna proniknout přes tuto dimenzionální vrstvu, viděla by formy existence života a formy
existence hmoty v jiných dimenzích, jakož i struktury v nich vytvořené časem a prostorem. Naši
praktikující to však mohou vidět. Pouze Buddhové jsou největšími vědci.
Když jsem mluvil o otevření třetího oka, zmínil jsem tuto věc. Člověk se může vyhnout
používání očí k vidění věcí a dívat se přes své třetí oko, konkrétně mezi oběma obočími, nebo přes
bod shangen, jak to nazývá škola Tao. U kořene vašeho nosu je otevřen průchod přímo k epifýze. V
medicíně se to nazývá šišinka mozková. Praktikující ve škole Tao ho nazývají palác Niwan, což se
vztahuje na tutéž věc. Lékařští vědci však už zjistili, že přední část epifýzy je vybavená všemi
konstrukčními prvky lidského oka. Současní lékařští vědci to považují za velmi zvláštní. Proč je
tam uvnitř oko? Považují ho za zakrnělé oko a stále vysvětlují tyto věci evoluční teorií. Ve
skutečnosti jednoduše existuje v této formě a vůbec není degenerované. Když člověk nepoužívá
lidské oči, samozřejmě, když jsou tyto lidské oči zkultivované mohou také prohlédnout a také mají
tento druh nadpřirozené schopnosti. Buddhův Zákon je neomezený. Všeobecně, když člověk
nepoužívá oči vytvořené z molekul na to, aby se díval, bude schopen proniknout přes tuto dimenzi a
uvidí scény v jiných dimenzích. Je to jednoduše takovýto princip. Proto praktikující mohou vidět
věci, které běžní lidé vidět nemohou. Samozřejmě, že někteří běžní lidé viděli příležitostně nejasně
nějaké nevysvětlitelné věci během svého života. Například, mohli vidět osobu, která prošla před
jejich očima a náhle zmizela, nebo mohli něco vidět či slyšet nějaké zvuky. To je pravděpodobně
situace, kdy skutečně nejasně viděli nebo slyšeli něco v jiné dimenzi. Protože třetí oko člověka není
příliš pevně zapečetěné, nebo jeho uši nejsou příliš pevně zapečetěné, jednou za čas může slyšet
zvuky z jiných dimenzí nebo vidět nějaké jevy z jiných dimenzí.
Právě jsem mluvil o této dimenzi, ve které lidstvo žije. Tato planeta, kterou obývá naše lidská
rasa však není ve skutečnosti ani největší částicí ani největší látkou. Za planetami jsou stále větší
látky. Proto, oči Buddhy Šákjamuniho mohly vidět dost mikroskopickou látku v mimořádně
mikroskopickém mikrokosmu a mohly vidět dost obrovskou makrolátku v makrokosmu. Nakonec
však Buddha Šákjamuni nemohl vidět, jak velký tento vesmír ve skutečnosti je. Proto řekl:
„Směrem ven bezmezně velký a směrem dovnitř bezmezně malý.“ Jak obrovský je tento vesmír!
Uvažujte prosím o tom, jak je složitý. Není to jako to, co lidstvo zná. Dokonce i tato naše dimenze,
tato forma, je dost složitá! Kromě této dimenzionální formy je ještě dimenzionální forma, která
existuje vertikálně a v rámci této vertikální dimenze existuje také mnoho samostatných světů. Je to
velmi složité. Tyto samostatné světy, o kterých mluvím, se vztahují na ráje atd. Každá dimenze má
různé časoprostory. Myslíte si, že čas v dimenzi složené z atomů může být stejný jako ten v naší
dimenzi tady, která se skládá z molekul? Její koncept prostoru a vzdálenosti se také liší od našeho a
všechno je odlišné. Proč UFO mimozemšťanů přicházejí odnikud a létají tak rychle? Cestují v
jiných dimenzích; je to takto jednoduché. Když se člověk pokouší pochopit nevyjasněné jevy ve
vesmíru ze své současné vědecké perspektivy nebo používá tuto metodu na studování kultivační
praxe nebo náboženství, nikdy to ve svém výzkumu nepochopí. Musí změnit způsob svého
uvažování a musí to pochopit z jiné perspektivy. V historii člověka, vědou není jen dnešní takzvaná
empirická věda, která byla objevena nebo vynalezena Evropany. Toto není jediná cesta; existují i
jiné cesty. Ty starověké civilizace, které byly objevené na Zemi a v historii kdysi existovaly –
průběh jejich vývoje vždy šel jinou cestou při chápání života, hmoty a vesmíru. Starodávná čínská
věda také šla jinou cestou. Čínská kultura, i když obsahovala velmi vysoké úrovně, byla také
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utlumena, protože lidská morálka už nebyla dobrá. Proto nebyla odevzdána dále a lidstvu namísto
toho zůstala tato nejnižší forma vědy ze západu. Proto je poměrně neschopná.
Předtím jsem se zmínil o tom, že člověk nebyl stvořen v této naší fyzické dimenzi a mluvil jsem
o smyslu bytí lidskou bytostí. Když člověk neustále upadá, očekává ho odstranění, úplné odstranění,
což se nazývá „zánikem těla a duše“. Je to velmi děsivé! Proto Buddhové chtějí spasit lidi, aby se
nedostali do takové bezmocné situace, a chtějí vás přivést do nebes, pryč od lidského utrpení. Toto
skutečně a od základu řeší otázku lidského utrpení. Počáteční bod dnešních lidí pro víru v Buddhy
je úplně odlišný od východiskového bodu lidí, kteří věřili v Buddhy v minulosti. V minulosti lidé,
kteří věřili v Buddhy uctívali Buddhy, kultivovali buddhovství, vážili si Buddhů a neměli žádné jiné
motivy. Lidé dnes věří v Buddhy, aby něco od Buddhů žádali. Pro Buddhy je však tato úmyslná
mysl nejšpinavější a nejhnusnější. Přemýšlejte proto o tom, všichni. Buddhové vás chtějí zachránit,
vy se však modlíte za pohodlí a štěstí mezi běžnými lidmi. Kdyby vám bylo opravdu dovoleno být
blaženě šťastný a žít ve velkém pohodlí mezi běžnými lidmi, skutečně byste se nechtěli stát
Buddhou. Byli byste Buddhou hned nyní. Jak toto může být možné? Namísto toho, abyste splatili
karmu, kterou dlužíte od jednoho života ke druhému a splatili zlé skutky, které jste udělali, hledáte
pouze štěstí. Jak by to mohlo být dosažitelné chtěním? Máte pouze jednu možnost: Praktikovat
kultivaci a pouze potom můžete odstranit karmu, kterou dlužíte. Řekněme, že se nechcete stát
Buddhou, musíte být dobrým člověkem, dělat více dobrých skutků a méně zlých skutků, teprve
potom můžete být šťastní a život vašeho pravého Já může být prodloužen. Je však možné, že poté
co je váš mozek pročištěn v době reinkarnace, můžete se reinkarnovat do zlého prostředí a být hnáni
jeho proudem na pokraj záhuby.
Právě jsem se zmínil, že Buddha Šákjamuni řekl, že tento vesmír je směrem ven bezmezně velký
a směrem dovnitř bezmezně malý. Možná, že někteří lidé ještě zcela nerozumí tomuto tvrzení. Co
Buddha Šákjamuni vlastně viděl? Mluvil o teorii třech tisíců velkých světů. Buddha Šákjamuni řekl,
že nejen lidé žijící v jiných dimenzích jsou jako my, se stejnými lidskými fyzickými těly, ale že jsou
i tři tisíce takových světů, které jsou jako naše lidská společnost. V rámci této Mléčné dráhy existují
tři tisíce takovýchto planet. Mluvil však ještě dále a řekl: „Zrnko písku obsahuje tři tisíce světů.“
Řekl, že uvnitř zrnka písku jsou tři tisíce takových dimenzí jako je ta obývaná dnešním lidstvem.
Ale co se týká velikostních poměrů lidí tam, nemůžete použít chápání a koncepty současné vědy,
abyste jim porozuměli, protože existují v jiném časoprostoru.
Některým lidem se může zdát to, co jsem právě řekl, zvláštní a nepochopitelné. Pokuste se o tom
všichni uvažovat. Země se otáčí s velkou pravidelností. Jaký je potom rozdíl mezi otáčením
elektronů kolem jádra a otáčením Země kolem Slunce? Je to ten samý model. Kdybyste mohli
zvětšit elektron na velikost Země a podívat se na něho, viděli byste, zda je na něm život? Jaký druh
látky je na něm? Buddha Šákjamuni řekl: „Do nitra bezmezně malý.“ Do jakého rozsahu viděl? V
mikrokosmu látek už mohl vidět něco velmi mikroskopického. Řekl, že v zrnku písku jsou tři tisíce
velkých světů. Uvnitř drobného zrnka písku jsou tři tisíce velkých světů. Pokuste se tedy na
okamžik přemýšlet, všichni. Když to, co řekl Buddha Šákjamuni je pravda, uvnitř tohoto zrnka
písku, v tom světě, nejsou tam také řeky, potoky, jezera a moře? Není potom na břehu těch řek,
potoků, jezer a moří také písek? Uvnitř tohoto zrnka písku, nejsou tam potom také tři tisíce velkých
světů? Potom, v tom zrnku písku uvnitř tohoto zrnka písku, nejsou tam ještě tři tisíce velkých světů?
Jak to zkoumal dále, Buddha Šákjamuni objevil, že to je bez konce. Proto řekl: „Do nitra bezmezně
malý.“ Neviděl, co bylo nejpůvodnějším zdrojem látky. My jsme samozřejmě mluvili o tomto
nejpůvodnějším zdroji látek v minulosti, takže o tom tady více nebudu mluvit. Když řeknu něco
příliš hlubokého a příliš složitého, lidé to nemusí pochopit, zejména, když mnoho lidí celkem
nerozumí čínskému jazyku, takže nebudu mluvit příliš o věcech k tomuto tématu. Myslím, že zatím
řeknu jen tolik. Nyní mi můžete klást otázky ohledně kultivační praxe a studování Fa a já vám na ně
odpovím.
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Otázka: Četli jsme „Zhuan Falun“, knihu 1 a knihu 2, ve které jsem našel větu, kterou není lehké
pochopit, protože jsem kdysi byl studentem tantrismu. Naznačuje se tam, že úrovně Bóddhisatev a
Tathágatů v současnosti zažívají katastrofu?
Mistr: Toto je otázka na velmi vysoké úrovni. Pouze, když dosáhnete vyšší úroveň pomocí
kultivační praxe, budete schopen to vidět a pochopit. Já vám samozřejmě mohu dát jen jednoduchou
a všeobecnou odpověď. Fakt, že tento Zákon na lidské úrovni už není více účinný je způsoben tím,
že morálka lidské společnosti celkově upadla. Morální hodnoty v lidských srdcích se pokazily.
Když neexistuje spravedlivá mysl, znamená to, že Zákon už více není účinný. Když Zákon v lidské
společnosti už není účinný, lidstvo upadne. Když se tento Zákon stane neúčinný ne od této
společnosti lidí, ale od dimenze velmi vysoké úrovně, potom vykazoval odchylku a fyzické životy
spadnou dolů. Už nejsou více dobré, takže spadnou dolů. V tom případě, když vykazuje problémy v
širokém rozsahu, není to už jen záležitostí lidstva. Například, Dafa přechází celou cestou dolů.
Když se tam nahoře trošku odchýlí, všechno pod tím bude změněné k nepoznání. Je to jako střílení
z pušky. Když je váš cíl mimo terč, i když jen o trochu, když vyletí kulka, nevíte, kam trefí. Proč se
tady dole udály tak velké změny? Změny v lidské společnosti jsou dost děsivé! Lidé se nezastaví
před ničím v provádění zlých věcí, jako je užívání drog a prodej drog. Mnoho lidí konalo mnoho
zlých skutků. Věci jako organizovaný zločin, homosexualita, promiskuitní sex atd., nic z toho
neodpovídá normám na bytí člověkem. Jak se Buddhové dívají na tyto věci? Vaše vláda je dovoluje.
Zákony je dovolují. Stále je to však jen schválení lidstvem samotným. Principy nebe je nedovolují!
V minulosti se lidé usilovali o pěkné a dobré věci. Podívejte se nyní jaké hračky se prodávají, jaké
se malují obrazy, všechny jsou ledabyle zbouchané dohromady a obrazy rozmazané – toto je
umělecká tvorba. Co je to? Nikdo to nemůže jistě říci. Všechny lidské koncepty se mění opačným
směrem. Pohozená hromada odpadků se stala prací mistra sochaře. Jevy v celé společnosti jsou
takovéto. V obchodech se prodávají dokonce hračky ve tvaru výkalu. V minulosti musela být
vyrobená panenka velmi hezká, aby ji lidé chtěli koupit. Dnes se vyrábějí lebky, postavy zlých lidí,
démoni, duchové a netvoři jako hračky a prodávají se poměrně rychle. Lidé bez dobrých myšlenek
je chtějí koupit. O čem to svědčí? Lidské hodnoty klesají velmi prudce! V minulosti měli zpěváci
nádherné hlasy a byli absolventy hudebních škol. Postava a chování mělo být co nejlepší, protože
hudba měla dávat lidem dojem krásy. Dnes jsou lidé, těžko říci zda jsou to muži nebo ženy, s
dlouhými vlasy, kteří se hysterickým vřískotem „Ah!“ stali zpívajícími hvězdami pomocí televizní
reklamy. Všechno se stává zkaženým a lidstvo jako celek upadá. Je také množství jevů, které jsou
mimořádně děsivé! Když nepraktikujete kultivaci, nevšimnete si jich. Lidské pochopení
náboženství se také stalo odlišným a zachází se s ním jako s politikou. Někteří lidé urážejí Buddhy
hned když otevřou ústa. Na jídelním lístku mají dokonce něco takového jako „Buddha skáče přes
zeď“. Toto je urážka Buddhů! Co se dnes stalo lidské společnosti? Nevíte, když nepraktikujete
kultivaci. Když praktikujete kultivaci, budete pohoršený, když se otočíte a podíváte se zpět!
Přemýšlejte o tom, všichni. Toto lidstvo se nepokazilo do takového rozsahu v izolaci. Je to kvůli
tomu, že Zákon v určitých dimenzích už není v pořádku. Bylo to způsobeno tím, že se mnohé látky
a mnoho bytostí od Zákona odklonilo. Mohu vám to říci pouze takto. Kdybych o tom mluvil příliš
hluboko, mnozí lidé, kteří tu sedí, by to nebyli schopni pochopit. Myslím, že tomu rozumíte, když
to řeknu takto.
Otázka: Byl jsem nejprve v rozpacích, ale když nevyužiji tuto příležitost, obávám se, že ji
promeškám. Toto je otázka, na kterou neumělo odpovědět mnoho lidí. Dnes je tu Učitel a tato
příležitost je příliš vzácná. Jednoho dne kolem půlnoci před několika lety jsem dělal meditaci v sedě
podle tantrické cesty. V minulosti jsem praktikoval tantrismus. Otáčel jsem se jako vrtule na letadle.
Bylo to tak rychlé, že to neumím popsat a tímto způsobem jsem levitoval. Stoupal jsem do takové
výšky a vyšel jsem z temene své hlavy. Cítil jsem trochu ostré bolesti, když jsem vycházel z temene
své hlavy. Když jsem v bolesti stoupal dál, velmi jsem se bál. Myslel jsem si, že možná moje duše
odešla a neviděl jsem své tělo. Následujícího dne se přihodil zvláštní úkaz. Seděl jsem v místnosti za
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jasného denního světla a uviděl jsem stříbrnou svatozář a stříbrné světlo. Potom to po pěti
minutách zmizelo. Třetího dne jsem uviděl Falun. Co se to dělo?
Mistr: I když jste v minulosti praktikovali tantrismus, nemělo to účinek. Proč jste schopni vidět
Falun? Je to proto, že jsme se o vás starali už před vaší kultivací. Pro praktikujícího je velmi
jednoduché levitovat, což vědci v současnosti nedokáží vysvětlit. Ve skutečnosti, když jsou všechny
kanály lidského těla úplně otevřené, bude moci levitovat. Dokonce i když nelevituje, když kráčí,
bude se cítit lehký a neunaví se, když bude šplhat po horách nebo stoupat do schodů. Když jsou
tedy kanály otevřené, bude to takto. Co se týká vycházení hlavního vědomí člověka, hlavní vědomí
některých lidí může lehce opustit jeho tělo, zatímco hlavní vědomí jiných lidí tak lehce vyjít ven
nemůže. Potom když opustí vaše tělo, Falun přivede do pohybu vaše levitující tělo. Proto bylo
otáčení velmi rychlé. Co se týká toho, že se neodvážíte jít tak vysoko, je to proto, že máte pouze
energii takové výšky. Když se poprvé setkáte s takovouto věcí, budete mít strach. Každý by měl
strach. Ve skutečnosti je mnoho praktikujících našeho Falun Dafa, kteří levitovali. Je to celkem
normální. Jakmile praktikující začne s kultivační praxí, začne otevírat své kanály. Potom, hned když
je otevřen jeho Velký nebeský okruh, může levitovat.
Zveřejnil jsem to, ale rád bych všem doporučil, aby nikdo neměl takovou myšlenku jako: „Jak
výborné by to bylo, kdybych mohl levitovat!“ Jen co máte tento úmysl snahy, dokonce i když
můžete levitovat, nebudete levitovat. Je to proto, že kultivační praxe vyžaduje ne-činnost, prázdnotu
a vědomou kultivaci bez úmyslu získávání. Kultivovat se srdcem, získat něco bez úmyslu; se
srdcem se kultivovat, bez úmyslu získat gong. Každý by si měl udržovat takovýto stav při
praktikování kultivace. Když člověk celý den neustále přemýšlí o tom stát se Buddhou, je to silná
připoutanost. Člověku se to nikdy nepodaří, když se nevzdá této připoutanosti. Proto, kultivační
praxe slouží na odstranění lidských připoutaností. Mezi světskými lidmi, všechno k čemu jste
připoutaní je připoutanost. Když mluvíme o snažení se, snažení se o toto či o tamto – čím více se o
to snažíte, tím menší je možnost, že to budete mít. Pouze, když se zbavíte této připoutanosti, budete
to mít. Každý by si měl určitě pamatovat tento princip. Mezi světskými lidmi, když něco chcete
získat, můžete se o to snažit, studovat to a získáte to po vynaložení úsilí. Co se však týká věcí mimo
světských lidí, pouze když se toho vzdáte, můžete to získat. Co to znamená? Znamená to „přirozené
získávání bez úsilí“.
Zmínili jste otázku strachu. Ve skutečnosti se není čeho obávat. Když levitujete, levitujete.
Obávali jste se toho, protože vám o tom v té době nikdo neřekl a mezi světskými lidmi nebyl mistr,
který by vás učil. Levitace je úplně normální jev, který je ovládán myslí člověka. Když si řeknete
„Chci jít dolů,“ půjdete dolů, jakmile si na to pomyslíte. Můžete levitovat znovu, když budete chtít.
Když se začnete bát, je to také připoutanost a lehce byste mohli spadnout dolů. Proto se v žádném
případě nesmíte bát. V minulosti byl jednou člověk, který se v kultivaci stal Arhatem a spadl dolů
jakmile ho to potěšilo. Proč? Potěšení, lidské potěšení, je také projevem sentimentality, je
připoutaností. Člověk, který uspěl v kultivaci není pohnutý tím, když na něho nadáváte nebo o něm
řeknete něco nepříjemného. Není pohnutý ani tím, když o něm řeknete něco dobrého. Nevezme si to
k srdci, když o něm řeknete něco zlého. Proto, jakmile se potěšil, spadl. Není vůbec lehké stát se v
kultivaci Arhatem. Nakonec, tento člověk znovu pokračoval v praktikování kultivace! Po několika
letech dosáhl znovu úroveň Arhata. Tentokrát si pomyslel: „Nemělo by mě to potěšit. Když se
potěším, spadnu znovu.“ Potom se v mysli vylekal toho, že se potěší. Hned jak se však vylekal,
znovu spadl, protože takováto obava je také připoutaností. Kultivace buddhovství je velmi vážnou
věcí, žádný žert! Proto musíte všichni této věci věnovat pozornost.
Předtím než budete pokračovat v kladení otázek, řeknu další věc, a to, že se při našem
praktikování musíme držet jedné kultivační cesty. Vím, že mnozí lidé, kteří jsou tu, studovali v
minulosti tantrismus. Mnoho lidí věří v buddhismus a mnoho lidí věří v křesťanství nebo
katolicismus. Mám za to, že člověk se musí držet jen jedné kultivační cesty! Proč by se měl člověk
držet jedné kultivační cesty? Toto je absolutní pravda! Toto je principielní důvod proč dnes, v době
konce Dharmy, lidé nemohou uspět v kultivaci. Je to způsobeno několika důvody: Neschopností
pochopit Zákon, a také mísením kultivačních metod. Mísení kultivačních metod je hlavním
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důvodem. Jakmile praktikujete tuto metodu, neměli byste praktikovat jiné. Proč vám to říkám? Je to
proto, že tvrzení „braní nejlepšího z každé školy“ je to, co říkají světští lidé a je to princip úsilí o
zručnost a techniky mezi světskými lidmi. Principy v kultivační praxi však vyžadují držet se jedné
praxe. V buddhismu se to nazývá držení se pouze jedné cesty kultivační praxe. Když říkáte, že
budete následovat i Buddhovskou školu i školu Tao, nedosáhnete nic. Nikdo vám nedá gong,
protože „kultivační praxe závisí na člověku, ale přeměna gongu je na mistrovi“. Přemýšlejte o tom,
prosím. Může se člověk stát Buddhou pouze děláním qigongových cvičení? Může se člověk stát
Buddhou pouze opakováním tantrických zaklínadel spolu s nějakými aktivitami mysli a několika
pohyby rukou? Úmysl lidské mysli není ničím víc než přáním. Kdo opravdu dělá věci je Mistr!
Někteří lidé si mohou myslet: „Protože všichni patří do Buddhovské školy, není dobré praktikovat
současně buddhismus i tantrismus, jakož i qigong Buddhovské školy?“ Toto je lidské chápání a
bohové si to nemyslí. Přemýšlejte o tom, všichni. Jak Buddha Tathágata nebo Buddha Amitabha
uspěli v kultivaci? Dělali to podle svých vlastních metod kultivační praxe, a tak dovršili kultivaci.
Bylo to v souladu s jejich vlastními formami přeměn a jejich gong ukončil formování rájů a oni se
úspěšně zkultivovali. Všechno co mají bylo přineseno prvky jejich vlastních kultivačních metod
během průběhu jejich kultivační praxe.
Metoda dovršení kultivace Buddhy Šákjamuniho se nazývala „přikázání (morálka), meditace
(samádhi), moudrost“. Člověk musí kultivovat čtyři typy hluboké meditace, jakož i osm forem
koncentrace atd. a následovat jeho kultivační cestu. Při praktikování této kultivační metody musí
být váš gong také gongem kultivovaným Buddhou Šákjamunim. Pouze potom můžete jít k němu
pomocí kultivační praxe. Když chcete praktikovat tantrismus, musíte následovat požadavky „tělo,
řeč, mysl“ v tantrismu a pouze potom můžete jít pomocí kultivace do ráje, o který se stará Tathágata
Dari. Když praktikujete všechno, nedostanete nic. Když praktikujete školu Čisté země a recitujete
Buddhu Amitabhu, ale na druhé straně studujete i teorie Zen buddhismu, z toho samého důvodu
nezískáte nic. Člověk má jen jedno tělo. Každý ví, že není lehké přeměnit tělo člověka na podobu
Buddhy nebo na tělo Buddhy a vy sami to nemůžete udělat. Musí to udělat Buddha. Přeměnit vaše
tělo na tělo Buddhy je mimořádně složitá věc a je to komplikovanější než nejpřesnější přístroj
lidstva. On vloží do vašeho těla systém nazývaný energetický mechanismus. Navíc, zasadí mnoho
semének, která mohou vyvinout různé nebeské síly Buddhy a vloží je do oblasti dantianu (spodek
břicha). Všechno toto jsou věci, které patří do jeho kultivační školy, takže můžete praktikovat
kultivaci v jeho škole a jít do jeho buddhovského ráje pomocí své kultivace. Když se nezaměříte na
jednu školu, máte pouze jedno tělo, jak se můžete kultivovat na bytost pro dva buddhovské ráje?
Jak můžete uspět v kultivaci dvou Já? Když Buddhové vidí, že jste takoví, nikdo z nich vám nic
nedá a budou si myslet, že váš charakter není dobrý. Abych to řekl otevřeně, to, co děláte, je jakoby
se lidská bytost pokoušela poškodit Buddhův Zákon. Jak těžké a jak složité je pro Buddhu
Tathágatu uspět v kultivování Buddhy Tathágaty! Pro Buddhu Tathágatu, aby završil kultivaci
Buddhy Tathágaty, kolik utrpení musí snést, než uspěje v kultivaci na Buddhu Tathágatu! Jako
běžný člověk, když chcete změnit jeho věci nebo poškodit jeho věci tím, že mícháte dohromady dvě
věci a ničíte to, k čemu se dva Buddhové osvítili, není to poškozováním Buddhova Zákona?! Je to
natolik vážné! Mniši a lidé dnes však poškozují Buddhův Zákon a ani o tom nevědí. Samozřejmě,
když to nevíte, nemůžeme dávat celou vinu vám. I když to však není celkem vaše vina, i tak vám
nic nedají. Člověku není dovoleno jen tak ničit Buddhův Zákon, dvě školy Buddhova Zákona,
Zákon dvou Buddhů Tathágatů. Ničit je, je zcela nepřípustné! Proto, pokud mícháte kultivace,
nebudete moci získat nic. Tím nechci říci, že je v pořádku, když praktikujete pouze metody z
Buddhovské školy a ne ty ze školy Tao. Když praktikujete Zen buddhismus, tantrismus, školu Čisté
země, kultivační cestu Hua-Yan, kultivační cestu Tian-Tai Buddhovské školy, stále poškozujete
věci. Toto se nazývá lehkomyslností a nezískáte nic. Opravdu nic nezískáte, takže se musíte držet
jedné metody v kultivaci a pouze potom můžete dovršit kultivaci.
To, co tu říkám je princip. Nechci tím říci, že musíte studovat tento Li Hongzhiho Falun Dafa.
Jako buddhismus Buddhy Šákjamuniho, náš Falun Dafa jednou spasil lidi v široké míře v lidské
společnosti během prehistorického období. V tomto období lidské civilizace se to ještě nestalo. Od
objevení se současného lidstva je toto poprvé, co jsme ho znovu zveřejnili, a může to být i
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naposledy, co je zveřejněn a vyučován lidem. Je to však něco, co se nikdy nepokazí. Samozřejmě,
máme Falun ráj, a ti učedníci, kteří dovrší kultivaci, mohou jít do Falun ráje. Neznamená to však, že
musíte praktikovat kultivaci v mém Zákoně. Můžete praktikovat kultivaci v jakémkoliv Zákoně.
Pokud je to ortodoxní Zákon nebo když můžete získat skutečné učení té školy a myslíte si, že
můžete dovršit kultivaci v té škole, běžte a kultivujte se v tom. Radím vám ale držet se jedné školy.
Říkám také každému, že Buddha nemůže přímo přijít a spasit vás se svou skutečnou
buddhovskou podobou projevujíc velké nebeské síly. Kdyby tu Buddha seděl a učil vás Zákon,
nebylo by to zachraňování lidí. Bylo by to poškozování Zákona. Kdybyste tu viděli skutečného
Buddhu, všichni ti se všemožnými neodpustitelnými hříchy by také přišli, aby se učili Zákon a
nebyla by tu potřeba osvícení. Kdo by se ho neučil? Celé lidstvo by se učilo. Nebylo by to tak?
Proto, pouze Mistr, který se reinkarnoval mezi světské lidi ho může učit a může spasit lidi. Při
tomto je to otázka osvícení. Je na vás, zda tomu věříte nebo ne. Můžete však Zákon sami zvážit. V
každém případě, protože jsem za vás zodpovědný, odhalil jsem tento princip. Říkám vám to,
protože chcete praktikovat kultivaci. Jinak by to bylo totéž jako nebýt k vám zodpovědný. Nyní,
když máte takovouto příležitost a osud vás sem přivedl, řekl jsem vám o tom. Dnes je velmi těžké
uspět v kultivaci v jakékoliv škole a nikdo o to už nedbá. Klíčovým bodem je, že kultivační praxe
jsou všechny pomíchané. Samozřejmě, když si myslíte, že to můžete správně zvládnout sami,
můžete kultivaci praktikovat samostatně. Když si myslíte, že můžete dovršit kultivaci úspěšně,
potom je v pořádku praktikovat kultivaci v libovolné škole. Je to právě takto. Protože Buddhové to
s lidstvem myslí dobře, všem říkám, že když chcete praktikovat kultivaci, měli byste setrvat při
jedné škole. Neměli byste ani praktikovat pohyby jiných škol, ani číst nauku jiných škol. Neměli
byste ve své mysli přemýšlet o věcech těch jiných škol, dokonce ani jen záměr se nesmí objevit. Je
to proto, že při praktikování gongu se mnoho věcí děje záměrem mysli. Jakmile se váš záměr mysli
objeví, stane se úsilím. Když za něčím jdete, přijde to. Gong ve vašem těle potom bude pomíchaný
a Falun se zdeformuje a ztratí svoji účinnost. Vaše kultivace bude marná.
Říkám všem, že tento Falun je jednoduše příliš vzácný. I když jsem vám ho dal, předtím než
jsem ho začal předávat dál, ti, kteří kultivovali Tao po tisíce roků, aby ho získali, ho získat nemohli.
Jakmile ho člověk získá, lze o něm říci, že už završil polovici své kultivace a jeho gong se bude
automaticky přeměňovat Falunem. Pokud kultivujete své srdce, gong poroste a bude se zvyšovat. Je
to vyšší život. To znamená, že je dokonce vyšší než váš život. Dal jsem vám ho, protože chcete
praktikovat kultivaci, což je projevem vaší buddhovské povahy. Protože jste vyjádřili takovéto
přání, spasíme vás a uděláme to takto. To, co jste získali je velmi vzácné. Kultivace buddhovství je
mimořádně vážná věc. Nenecháme vás tedy poškodit ho a zničit ho. Když si máte kultivaci smíchat
s jinými věcmi, budeme ho muset vzít zpět a nenechat vás zničit tento život – vyšší život. Někteří
lidé si myslí: „Když jsem studoval jiné věci, proč Falun nezasáhl, když má takové velké
schopnosti?“ Je to proto, že ve vesmíru je další princip: Vy děláte vlastní rozhodnutí a můžete chtít
cokoliv. Sami to chcete. Když chcete něco zlého, potom ta zlá věc bude pronikat vším. Dokonce i
když ji nechcete, stále se pokouší dostat se do vás. Když to chcete, okamžitě to přijde, neproběhne
ani sekunda. Proč Falun nezasáhl? Protože jste to chtěli. Proto musíte být všichni obezřetní. Lidská
kultivační praxe je velmi, velmi vážnou záležitostí.
Když jsem učil praktikování v Číně, bylo tam mnoho lidí, jejichž třetí oko se otevřelo na
poměrně vysokých úrovních. Není také lehké praktikovat kultivaci s otevřeným třetím okem. Když
uvidí takového velkého a vysokého nesmrtelného, neboť formy života v jiných dimenzích se mohou
velmi zvětšovat, a on bude oblečen do žlutého, lidé si pomyslí, že má velké nadpřirozené
schopnosti. Může vám také říci: „Vezmu tě za svého žáka. Uč se u mě.“ Když se objeví
připoutanost člověka a okamžitě se od něho začne učit, bude tento člověk okamžitě zruinovaný. I
když může vypadat obrovský, stále nepřekročil Tři říše. Je ničím, kromě toho, že není v této
dimenzi a může proměňovat své tělo. Proto každý musí dávat pozor na takovéto věci. Přijdou i
démoni, aby do vás zasahovali: „Pojď a uč se u mě, naučím tě něco.“ Někteří lidé, zejména ti, kteří
praktikují jiný qigong, si snadno vyvinou nějaké spontánní pohyby, jakmile si sednou a jejich
pohyby rukou vypadají velmi nádherně. Dovolte mi říci vám, že démoni také umí takovéto věci.
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Nevíte, kdo vám to dává. Proto pokud to v praktikování následujete, přidá vám do vašeho těla věci a
vnese do vašeho těla zmatek. Viděl jsem nějaké lidi, kteří vypadali jakoby studovali tuto nebo tamtu
praxi, ale jejich těla byla chaotická a byly v nich všemožné věci. Potom už nebudete schopni
praktikovat kultivaci. Věříme v předurčený vztah. Když jste se se mnou setkali, je to také váš
předurčený vztah. Když opravdu chcete praktikovat kultivaci, důkladně to pro vás vyčistíme.
Uchováme pro vás dobré věci a odstraníme zlé věci. Urovnáme a očistíme vaše tělo. Pouze po
dosažení stavu mléčně-bílého těla si můžete opravdu vyvinout gong a zvýšit svoji úroveň.
Otázka: Máte mnoho Těl zákona, která mohou vést kultivační praxe. My jsme však v Austrálii.
Kdo povede nás? Kdo má být naším Učitelem?
Mistr: Vznesli jste tu velmi důležitou otázku. Všem je známo, že praktikovat kultivaci je pro
člověka velmi vážná záležitost. Protože člověk hromadí karmu život po životě a v minulých
životech udělal věci, které nebyly dobré, bude mít hodně nepřátel a věřitelů v jiných dimenzích.
Když zjistí, že praktikujete kultivaci, přijdou si k vám pro odplatu. Potom, začátečník v kultivační
praxi bude čelit nebezpečí, které ohrozí jeho život. Proto jsem řekl, že kdybyste neměli Mistra, bylo
by pro vás zcela nemožné uspět v kultivaci a vůbec by se vám to nemohlo podařit. Pouze když máte
Mistra, který se o vás stará a chrání vás, můžete uspět v kultivaci. Pouze když vám nedovolí setkat
se se žádnými závažnými problémy, můžete uspět v kultivaci. V minulosti byli praktikující
kultivující se všude ve světě a relativně více jich bylo v Číně. Mnoho taoistických praktikujících
vedlo žáky. I když se vám může zdát, že taoismus, který se později objevil, má mnoho žáků, Mistr
opravdu vyučoval pouze jednoho člověka, aby mohl zaručit, že tento člověk nebude mít žádné
problémy. Mohl se starat jen o jednoho člověka, protože škola Tao nemá přání nabídnout spásu
všem vnímajícím bytostem.
Proč já mohu vyučovat a spasit tak mnoho lidí? V Číně jsou desítky milionů lidí, kteří to studují
a to nepočítám ty v zahraničí. Proč se nikomu nic nestalo? Sedí tu tací, které srazilo auto. Auto bylo
poškozené a jim se vůbec nic nestalo. Člověk necítil bolest ani se nelekl a nebyl nikde zraněn. Proč
se to stalo takto? Bylo to proto, že ti věřitelé přišli k vám vymáhat splátku (dluhů, které dlužíte). My
však nemůžeme dovolit, aby se vám přihodilo opravdové nebezpečí, ale dluhy musí být splacené.
Bez ochrany Mistra by ten člověk okamžitě zahynul. Jak by mohl praktikovat kultivaci kdyby
zemřel? Mám mnoho Těl zákona, která vypadají stejně jako já. Jsou v jiné dimenzi, takže se
samozřejmě mohou stát velkými nebo malými. Mohou se stát velmi velkými nebo velmi malými.
Jejich moudrost je úplně otevřená s tou samou silou Zákona jako u Buddhy. Hlavní tělo je tu se
mnou a ona mají schopnost dělat věci nezávisle. Budou se o vás starat, chránit vás, pomáhat vám
přeměňovat gong a dělat určité věci. Ve skutečnosti jsou ztělesněním mé moudrosti. Proto jsem
schopen vás chránit. I když se osobně v Austrálii nenacházím, Dafa vám už byl odevzdán a vy
můžete vzít Zákon za svého Učitele.
Otázka: Mohou Těla zákona vést naši kultivační praxi a chránit nás?
Mistr: Když se má praktikující setkat s nějakými problémy, moje Tělo zákona pro vás tyto věci
rozpustí a nenechá, aby se staly. Může vám také dát náznak. Když se k tomu opravdu nemůžete
osvítit a přece se celkem dobře činíte v kultivační praxi, může se objevit před vašima očima, aby
vám něco řeklo nebo vás nechá slyšet svůj hlas. Protože vaše kultivační úroveň není dostatečně
vysoká, nenechá vás vidět ho, ale nechá vás slyšet jeho hlas. Většinou se nechává vidět, když spíte.
Takto je to jakoby se vám to zdálo a je tam stále osvícení, zda to byla skutečnost nebo klam. Proto
ho lidé mohou vidět většinou ve snech. Když je vaše schopnost koncentrace velmi dobrá, můžete ho
také vidět během meditace v sedě. Když mě však stále chcete vidět, je to také druh úsilí nebo
připoutanosti. Potom vám ho nebude dovoleno vidět. Když o tom neuvažujete, pokud praktikujete
kultivaci, určitě ho budete schopni vidět v budoucnosti.
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Otázka: Mistr mě ochraňuje, ale moje karma je velmi velká. Jak mě může ochraňovat?
Mistr: Toto také otevírá velmi důležitou otázku. Je to proto, že v dnešní lidské společnosti
všichni lidé dosáhli tento stupeň s karmou nabalenou na karmě a jejich karma je už dost obrovská.
Nejsou to jen lidské bytosti, které mají takovou velkou karmu, protože lidský život se může
reinkarnovat a stát se zvířetem, fyzikální látkou, rostlinou, bytostí v dimenzi vysoké úrovně, nebo
bytostí v dimenzi nízké úrovně. Toto je samsára (šest cest reinkarnace), takže všechno se může
reinkarnovat. Lidé s sebou berou oboje, ctnost i karmu. Lidé v současnosti mají malou část ctnosti,
ale mnoho karmy. Potom se zdá, že karmu má nejen člověk, ale i cement a půda. Všichni víme, že
když si rolník v minulosti v Číně při práci na poli pořezal ruku, chytil trochu půdy a přiložil ji na
ránu, aby se zahojila. Posypete trochou půdy a zahojí se. Odvážíte se nyní dotknout půdy? Dokonce
i když se jí nedotknete, dostanete tetanus! Karma je všude. Karma je v látkách, rostlinách,
živočiších a v lidech. Karma je všude. Z pohledu dimenze vysoké úrovně se proto v lidské
společnosti valí černé vlny. Proč se vyskytují epidemická ochoření? Velmi vážně, epidemické
nemoci jsou právě těmi černými vlnami, jsou to velká množství karmy s velmi vysokou hustotou,
která se valí sem a tam. Když se převalí přes toto místo, objeví se epidemické nemoci. Dnes je
karma lidstva už taková mohutná. Co dělat? Dovolte mi říci vám, jak jsem zmínil dříve, že když
chcete praktikovat kultivaci, praktikovat kultivaci pouze po tom když vyrovnáte dluhy několika
životů, které dlužíte, obávám se, že po čase se situace může změnit a také mě už nemusíte potkat.
Co tedy dělat? Lidé ve vesmíru nežijí proto, aby byli lidskými bytostmi, ale aby praktikovali
kultivaci a šli zpět a vrátili se na místo, kde byli stvořeni. Člověk může říci: „Jsem v běžné lidské
společnosti a nemohu se zbavit běžné lidské sentimentality. Když praktikuji kultivaci, co potom
moje žena, synové, dcery, rodiče a bratři? Potom bych žil beze smyslu.“ Toto je vaše pochopení z
lidského pohledu a myšlenky na současné úrovni. Když se posunete nahoru na novou úroveň, po
zvýšení vaší úrovně nebudete takto přemýšlet. Když jste v jiné sféře, nebudete takto přemýšlet.
Řeknu vám však princip. Kdo jsou vaši skuteční příbuzní? Nedotýkám se tu vašich rodinných
vztahů. V samsáře jste člověkem v tomto životě a zvířetem nebo rostlinou v dalším životě. Od
života k životu, kolik rodičů, žen, synů, dcer, sester a bratrů jste měli v každém životě? Ve vaší
dlouhé cestě životem je dokonce nemůžete ani spočítat. Někteří jsou také lidé a někteří nejsou lidé.
Kteří jsou skuteční? Pouze lidské bytosti jsou příliš ztracené v bludišti! Vaši skuteční rodiče jsou na
místě, kde vás vesmír stvořil. Tam jsou vaši rodiče. Je to proto, že život má dva druhy původu:
Jeden je život vytvořený pohybem obrovské hmoty; druhý je život s formou, který byl vytvořen
pohybem hmoty ve vesmíru. Je to vlastně jako člověk, který je těhotný a dává zrod životu. Takovéto
bytosti mají potom své rodiče. Proto, vaši skuteční rodiče se právě nyní odtud na vás dívají a
doufají, že se vrátíte; avšak namísto toho abyste se vrátili, ztratili jste se tu a zdá se vám, že všichni
vaši příbuzní jsou tady.
Pro lidské bytosti bytí člověkem není cílem. Cílem je vrátit se k původnímu, opravdivému Já.
Jakmile má člověk tuto myšlenku kultivování buddhovství, i když nemá příležitost ke kultivaci,
jednoduše zasadil dobré ovoce kultivování buddhovství. Proč se to tak říká? Je to proto, že když má
tuto myšlenku, je to jednoduše velmi vzácné! I když je člověk v prostředí tak krutém jako je toto a v
prostředí natolik klamném jako je toto, stále má srdce, aby šel zpět a má srdce pro kultivování
buddhovství a aby byl laskavým. Když tedy chcete praktikovat kultivaci, každý vám pomůže a bude
přemýšlet o způsobech, jak vám dát zelenou. Když má člověk takovouto myšlenku, otřese světem v
deseti směrech. Třpytí se jako zlato a každý to uvidí. Když tento člověk chce praktikovat kultivaci,
bude to takto. S takovým množstvím karmy, co je možno udělat? Potom musí být učiněna opatření
na odstranění vaší karmy. Odstranění karmy není možné udělat bezpodmínečně, ani pro vás nemůže
být odstraněna celá. Do jakého rozsahu to jiní pro vás mohou udělat? Já se na to nedívám. V
buddhismu se však praví, že v kultivaci nemůžete uspět v jednom životě a že jen po několika
reinkarnacích můžete uspět ve své kultivaci. Nemůžete totiž odstranit tolik karmy najednou. Když
však opravdu chcete praktikovat kultivaci, my najdeme způsob, který vám dovolí uspět ve vaší
kultivaci v tomto životě a dovršit ji v tomto jednom životě. Když jste opravdu velmi starý, nebo je
váš život velmi krátký a není tam dost času nazbyt, ponesete Falun do konce svého života a
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reinkarnujete se. Jakmile se narodíte, ponesete ho, abyste se spojili s následujícím předurčeným
vztahem.
Člověku, který praktikuje kultivaci v ortodoxním Zákoně, odstraním jeho karmu do takové míry,
že bude moci praktikovat kultivaci a bude to moci vydržet. Odstranění celé karmy není dovoleno a
nesplácení něčeho takového není dovoleno. Jak potom splatit část, která musí být splacená?
Umístíme ji na vaší cestě kultivační praxe, a je to všechno vaše karma umístěná na různých
úrovních, kde je od vás vyžadováno zlepšení v kultivační praxi. Bude sloužit jako zkoušky nebo
trápení na zlepšení vašeho xinxingu. Když si potřebujete zvýšit svoji úroveň, setkáte se s nějakými
problémy nebo vaše tělo může pociťovat někde bolest. Je to pro vaše osvícení. Když se to stane, je
to zkouška, zda se považujete za praktikujícího, zda s těmito problémy budete zacházet jako
obyčejný člověk, nebo zda se od nich dokážete odpoutat a brát je zlehka. Když berete každou
zkoušku nebo každé trápení jako dobrou příležitost na zlepšení a berete ji zlehka, budete schopni
projít zkouškou. Některým lidem se zdají jejich trápení v kultivační praxi velmi velká, ale ve
skutečnosti velká nejsou. Čím větší se vám zdají, tím většími se stanou a tím menšími se stanete vy.
Když se nestaráte a neberete si je k srdci, když tu máte Mistra a Zákon, čeho se ještě bát? Pokud se
hory zelenají, není nutné se obávat, že nebude dost dřeva na oheň. Nevšímejte si jich! Jakmile se
jich vzdáte, zjistíte, že trápení se stala menšími a vy jste se stali většími. Překonáte je jedním
krokem a trápení se stanou ničím. Je zaručené, že to bude takto. Když je člověk nemůže překonat,
ve skutečnosti se nemůže vzdát připoutaností nebo nevěří v Zákon. Ve většině případů je to proto,
že člověk se nemůže zbavit této nebo tamté připoutanosti. Jeho neúspěch je celý důsledkem jeho
neschopnosti vzdát se připoutaností. Protože není schopen překročit světskou úroveň, nemůže je
překonat.
Otázka: Mám otázku. Praktikuji Falun Dafa už velmi dlouhý čas. Čtu Učitelovy knihy a dívám se
na Učitelovy videokazety, jako kdybych měl hlad nebo hasil žízeň. Je tam však jedna věta, které
nerozumím. Učitel řekl: „Falun nemůže být vytvořen vaším vlastním praktikováním. Falun musí být
vložen Učitelem osobně.“ Proto jsem přemýšlel o tom, že půjdu do Číny a požádám Učitele, aby do
mě vložil Falun. Toto je jedna otázka. Další je, že když má člověk Falun, jak si může ověřit, že má
Falun? Toto jsou moje dvě otázky.
Mistr: Mnoho lidí se trápí kvůli této otázce: „Chceme studovat tento Zákon, ale nenavštívili
jsme vaše přednášky a ani jsme vás osobně neviděli. Budeme také mít Falun?“ Někteří lidé ani nic
necítí. Nestará se o nás Učitel? Je to otázka, kterou bude mít mnoho lidí. Ve skutečnosti jsem už v
knize napsal, že budete mít Falun. Protože přicházím právě proto, abych nabídl spásu všem
vnímajícím bytostem, kdybych k vám nebyl zodpovědný, čtení takových věcí by vás přivedlo do
nebezpečí. Proto se o vás musím postarat. Když skutečně praktikujete kultivaci a já bych se o vás
nestaral, bylo by to totéž, jako kdybych ubližoval lidem a vedl je na smrt. Byl bych potom
potrestaný, takže to nemohu takto dělat. Nyní, když jsem to udělal, budu za vás zodpovědný.
Mnoho lidí s velmi dobrými vrozenými vlastnostmi může vidět, že každé slovo v této knize je
Falun. Protože dimenze jsou rozličné, když se podíváte dále do hlubších dimenzí, každé slovo je
moje Tělo zákona a všechna mají podobu Buddhy. Každá část každého slova je také samostatný
Buddha. Přemýšlejte o tom, všichni. Moc jednoho Buddhy je už velmi velká. Proč jsou vaše nemoci
vyléčené, když vezmete tuto knihu a čtete ji? Váš zrak není dobrý. Když čtete tuto knihu, proč
vidíte slova, jak se stávají většími a většími a vaše oči už nejsou unavené? Proč se dějí zázračné
změny když čtete tuto knihu? Je to proto, že ta slova jsou vytvořena ze Zákona. Mohou pro vás
udělat všechno a mohou vám nainstalovat Falun. Mám také Těla zákona, která se o vás starají a ona
udělají všechny tyto věci. Získáte ho tedy i bez toho, aniž byste mě osobně viděli.
Co se týká pocitů, někteří lidé mohou být citliví a cítí spodek břicha otáčet se. Neotáčí se pouze
na jednom místě, otáčí se všude, po celém těle. Někdo ze zde přítomných řekl něco nesprávného a
měl by být v budoucnosti opatrnější. Tvrdil, že náš Falun Dafa praktikuje devět Falunů. Dovolte mi
říci vám, že vám skutečně vložím pouze jeden Falun. Tento jeden Falun už má neporovnatelnou sílu
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a může se neomezeně rozdělovat. V počáteční fázi vaší kultivační praxe, abych opravil vaše tělo,
vložil jsem vně vašeho těla stovky Falunů a ony se otáčely všude. Někdo řekl, že se otáčel tu nebo
se otáčel tam. Och, celé tělo se otáčelo a otáčelo se všude. Je to proto, že vaše tělo muselo být
očištěné a přizpůsobené. Použil jsem vlastnost našeho gongu, abych vás očistil, takže jste cítili, že
se Faluny otáčely všude a byly tak početné, že jste je nemohli ani spočítat. Mohli jste cítit, že tam
bylo devět Falunů, takže jste řekli, že Falunů je devět. Použiji mnoho vnějších Falunů, abych
upravil vaše tělo. Někteří lidé jsou citliví, zatímco jiní nejsou. Ti, co jsou méně citliví je nebudou
cítit a ti, co jsou citlivější je budou moci cítit. Avšak bez ohledu na to, zda ho můžete cítit nebo ne,
všechno toto se děje v počáteční fázi. Když si ti, co ho mohou cítit na něj zvyknou a když se stane
součástí jejich těla, nebudou už mít ten pocit. Vaše srdce bije, víte obvykle o tom, že bije? Budete to
vědět, když se rukou dotknete hrudě. Váš žaludek se vlní. Víte o tom, že se vlní? Vaše krev obíhá.
Víte to? Když se to stane částí vašeho těla, nebudete mít ten pocit a přestanete ho cítit. Stává se
také, že na začátku nic necítíte. V počátečních stádiích je poměrně mnoho lidí, kteří necítí nic. V
budoucí kultivační praxi však budete mít mnoho pocitů. Pokud praktikujete kultivaci, určitě se o vás
postarám.
Nejočividnějším faktem je, že vaše tělo bude velmi rychle očištěné. Mnoho lidí v Číně ví, že
kultivace ve Falun Dafa je jednoduše velmi zázračná! Po započetí praktikování nemoci budou pryč.
Proč je to tak? Mnoho lidí nehledalo léčení nemocí. Myslí si, že Dafa je dobrý, takže ho praktikují!
Jejich nemoci byly v důsledku toho vyléčeny. Někdy jsou však lidé, kteří nedosáhnou velmi dobrý
účinek. Proč nebyl dobrý? Když někdo slyší, že praktikování Falun Dafa může léčit nemoci,
přichází ho praktikovat s cílem léčení nemocí. Potom jeho nemoci nebudou vyléčeny. „Získej
přirozeně bez úsilí.“ Vaše přání vyléčit si nemoci je také úsilím. Lidská těla jsou určena na to, aby
splatila karmu a měla by mít nemoci. Měli byste mít pouze srdce pro praktikování kultivace a vzdát
se své připoutanosti k léčení nemocí. Pouze když nebudete myslet na léčení nemocí a takovéto věci
si nebudete všímat, získáte všechno pokud budete pokračovat v kultivační praxi. Když máte
připoutanost k léčení nemocí, nezískáte nic. V minulosti jsme vždy zakazovali duševně chorým a
kriticky nemocným pacientům zúčastnit se seminářů. Chci tím říci, že bez ohledu na to, jak žádáte
takovéhoto kriticky chorého pacienta, aby se vzdal své připoutanosti, i tak se jí nebude schopen
vzdát. Jeho život je téměř na konci. Může nemyslet na svoji chorobu? Nemůže v noci usnout,
protože stále myslí jen na svoji chorobu. Proto, ať ho jakkoliv žádáte, aby se jí vzdal, nějak se jí
nemůže vzdát. Někdy říká, že se jí vzdá, ale ve své mysli o ní stále velmi bouřlivě přemýšlí. Proto
nemůžeme udělat nic. Proč nemůžeme nic udělat? Protože vyučování ortodoxního Zákona pro
spásu lidí má své požadavky, velmi přísné požadavky, jinak by to bylo vyučování zlého Zákona.
Musíte změnit tuto myšlenku a potom vám můžeme pomoci. Když tuto myšlenku nezměníte,
nemůžeme udělat nic. Když tuto myšlenku změníte, už více nejste běžný člověk. Když tuto
myšlenku nemůžete změnit, stále budete světským člověkem. Rozdíl je právě v tomto. Proto to
může být jen tak, že člověk získává přirozeně, bez úsilí. Někteří lidé sem přišli bez toho, aniž by
nesli nějaké předpojaté myšlenky a zdálo se jim to velmi dobré, takže si to přišli vyzkoušet. Když
viděli jiné praktikovat qigong, přišli ho také praktikovat bez jasného cíle. Přesto byli všichni
vyléčeni. Samozřejmě, že nevyžadujeme od lidí příliš mnoho najednou. Je tu proces pochopení,
který je dovolen. Ale nepřicházejte praktikovat kultivaci se žádnou připoutaností k úsilí.
Otázka: Učiteli, velmi se omlouvám. Chci se zeptat tři otázky. První otázka je, že v Zhuan Falunu
stojí, že škola Qimen (nekonvenční kultivační cesta) neodlomí gong, který praktikujete. Některé
praktiky, potom co praktikujete, jednoduše odlomí osm desetin z gongu, aby zformovaly tento ráj.
Odlomí z něho část i Dafa, který praktikujeme?
Mistr: Protože člověk praktikuje kultivaci mezi světskými lidmi, musí si pomocí kultivace
vyvinout všechno, co potřebuje mít jako Buddha v budoucnosti. Všem je známo, že Buddha může
mít cokoliv chce a má velké nebeské síly. Jeho štěstí je nevídané. Odkud je dostane? Kolik utrpení
snese, tolik štěstí bude mít. Proto gong, který kultivuje, musí dosáhnout dost vysokou úroveň a
pouze potom může uspět v kultivaci buddhovství. V minulosti se o tomto mluvilo pouze mezi lidmi
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na velmi vysoké úrovni v našem společenství praktikujících a světským lidem se o tom neříkalo.
Praktikující skutečně musí dosáhnout velmi vysokou úroveň kultivační praxe předtím, než může
dosáhnout dovršení. Proč je to tak? Kdybyste šli nahoru se samotným gongem, nebudete mít
všechno co chcete a nebudete mít žádné štěstí. Toto nestačí. Všechno toto si budete muset vyvinout
pomocí kultivace v průběhu vaší kultivační praxe. Utrpení, které jste snášeli během celého průběhu
kultivační praxe je vaší mocnou ctností. Utrpení zvyšuje gong a po zlepšení xinxingu si člověk
zvýší gong. Proto, potom když vaše kultivační praxe v budoucnosti dosáhne velmi vysokou úroveň,
odlomí se osm desetin gongu, aby dovršily štěstí vaší bezmezné Úrovně ovoce a aby obohatily váš
vlastní malý ráj. Toto pochází z vaší kultivace, tím, že jste snášeli utrpení. Dokonce i úroveň
charakteru, který jste kultivovali bude odlomená, aby obohatila nitro. To je vaše skutečné štěstí a
všechno pochází z vašeho utrpení. Co se týká zbylých dvou desetin, to je vaše Úroveň ovoce. Ti, co
dosáhnou úroveň Bóddhisattvy budou Bóddhisattvami. Ti, co dosáhnou úroveň Buddhy budou
Buddhové. Ti, co dosáhnou úroveň Arhata budou Arhati. Když dosáhnete vyšší úroveň, budete vyšší
Buddha. Kultivační cesta školy Qimen je však poměrně složitá, člověk však také musí použít svůj
gong, aby dovršil své štěstí a ctnost.
Otázka: Moje druhá otázka je: Protože naše úroveň charakteru není dost vysoká, ve svém srdci
se velmi rozhněvám, když na mě jiní nadávají nebo mi ubližují. Podle toho, co řekl Učitel, když vás
jiní bijí, nadávají vám nebo vám ubližují, všichni vám dávají ctnost. Neměli byste se tedy ve svém
srdci hněvat. Znamená to, že když se člověk nahněvá, gong nevzroste?
Mistr: Když se jako praktikující nahněváte na světského člověka, jste právě takový jako světský
člověk. Když se nahněváte, vytlačujete ji pryč, kromě toho, že ji netlačíte nazpět. Nevtlačili jste ji
nazpět, protože v prvé řadě jste to vy, kdo ztratil. Když se budete chovat jako on, vytlačíte ji zpět.
Člověk si může myslet: Tento chlapík mě tolik tyranizoval a podvedl mě o množství peněz. Ale i
tak bych měl být šťastný a děkovat mu. Bijete mě, nadáváte mi a já to ještě i musím snést. Neměl
bych to jen snést, ale měl bych mu dokonce děkovat. Neřeknou jiní lidé, že jsem Ah-Q (sebe
podvádějící románová postava)? A že jsem příliš slabý? Ne. Přemýšlejte o tom, všichni. Kdybyste
neměli úroveň charakteru takto vysokou, nebyli byste to schopni udělat. Ukazuje to pevnou vůli
praktikujícího. Může to udělat světský člověk? Když nemá takovouto pevnou vůli, nebude to
schopný udělat. To není bojácnost a slabost. Samozřejmě, měli byste být šťastní. Všichni o tom
přemýšlejte. Kdyby vám neubližoval, nemohli byste získat další kousek ctnosti. Když získáte další
kousek ctnosti, budete se kultivovat a vyvinete si další kousek gongu. Když vám ublížil, vaše
vlastní karma byla také odstraněna! Můžete se stát Buddhou zatímco stále nesete karmu? Musíte ji
úplně odstranit. Když vám ublížil, dal vám ctnost a také jste odstranili karmu. Nechovali jste se tak
jako on a udržovali jste si klidnou mysl. Vaše úroveň charakteru je vyšší. Charakter má měřítko nad
hlavou člověka. Měřítko nad hlavou člověka je tak vysoké jako úroveň gongu. Vaše úroveň
charakteru je vyšší. Vaše úroveň gongu je vyšší také. Vaše karma se také přeměnila na ctnost. Stejně
tak vám dal ctnost. Získali jste čtyři za jedno. Neměli byste mu děkovat? Měli byste mu skutečně
děkovat z hloubky svého srdce. Protože, jak jsem právě zmínil, principy dobra a zla, jak je přijímá
lidská společnost jsou převrácené. Po dosažení vyšší úrovně člověk zjistí, že věci, ke kterým jsou
lidé připoutaní, jsou všechny zlé.
Otázka: Třetí otázka je otázka zabíjení, o kterém se píše v Knize. Zabití života je velmi velký
hřích. Když člověk spáchá sebevraždu, počítá se to jako hřích nebo ne?
Mistr: Počítá se to jako hřích. Dnes tato lidská společnost už není dobrá a objevily se všemožné
druhy zvláštních a divných věcí. Hovoří o takzvané euthanasii a dávají injekce, aby nechali lidi
zemřít. Každý to ví. Proč člověku dají injekci, aby ho nechali zemřít? Myslí si, že trpí. My si však
myslíme, že jeho utrpení je odstraňováním karmy. Když se reinkarnuje v dalším životě, bude mít
lehké tělo bez karmy a bude ho očekávat mnoho štěstí. Když je uprostřed bolesti a odstraňuje
karmu, určitě to pro něho není lehké. Když ho nenecháte odstranit karmu a zabijete ho, není to
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vražda? Když odejde a nese karmu, v dalším životě bude muset karmu splatit. Co byste tedy řekli,
že je správné? Spáchání sebevraždy je dalším hříchem. Je to proto, že život člověka je předurčený.
Porušili jste průběh celého božího plánu. Pomocí závazků, které pro společnost vykonáváte, je mezi
lidmi jistý druh vzájemného vztahu. Když člověk zemře, nebude potom celý tento průběh porušovat
boží uspořádání? Když ho porušíte, nenechá vás odejít. Proto, spáchání sebevraždy je hříšné.
Otázka: Buddha dělá všechno co chce. Nemá Buddha čistou mysl a málo tužeb? Dokáže se
přesto těšit?
Mistr: Někteří lidé říkají, že Buddha nejí potravu a že Buddha nemá lidské tělo. Toto
konstatování zní, jakoby si všichni lidé mysleli, že Buddha je takovýto. Dovolte mi říci vám, že co
člověk řekne, ve společenství praktikujících by nemělo být chápáno z pohledu světského člověka.
Buddha nemá lidské tělo, což znamená, že nemá toto špinavé lidské tělo vytvořené z látky této
úrovně molekulových částic. Největší částice jeho těla na povrchu jsou atomy, přičemž
nejmikroskopičtější částice jsou nejmikroskopičtější látkou ve vesmíru. Čím mikroskopičtější je
jeho látka, tím větší je jeho radioaktivní energie. Buddhovo světlo září všude. Někteří lidé říkají, že
Buddha nejí potravu. Buddha nejí lidskou potravu. Jen látky na své úrovni. Nenazývá to ani
„potrava“, jak to nazývají lidé. Proto nebudete schopni pochopit význam slov ve sféře Buddhy a
nemůžete je pochopit. Lidské bytosti mají jednoduše lidský způsob uvažování.
Někteří světští lidé říkají, že když se člověk stane Buddhou, bude to nudné. Člověk prý nebude
mít nic a bude tam sedět jako kus dřeva. Dovolte mi říci vám, že Buddha je Králem Zákona ve své
nebeské říši. Nazýváme ho Tathágatou, protože norma jeho charakteru dosáhla takovou úroveň. Ve
skutečnosti je Králem Zákona ve svém světě. V tom světě řídí množství bytostí. Samozřejmě, není
to řízení našich světských lidí se zákony a nátlakem. Řídí ho výlučně se soucitem a laskavou
dobrotou. Každý splňuje normu té sféry a je to neporovnatelně nádherné. Nemají sentimentalitu
světských lidí. Mají však soucit, vyšší úroveň a něco čistějšího. Nemají žádné z věcí, které mají
světští lidé. Mají však věci, které jsou adekvátně nádhernější na vyšší úrovni. To je vyšší život;
existují ještě vyšší, ještě vyšší a ještě vyšší životy. Kdyby to všechno bylo nudné, člověk by na tom
byl lépe, kdyby zemřel a všechno by to ukončil. Je to nádhernější. Pouze když do toho světa
půjdete, můžete poznat, co je štěstí. Je to nádhernější, ale když se nevzdáte těchto připoutaností
světských lidí a nemůžete se jich zbavit, nebudete toho schopni dosáhnout.
Otázka: Proč škola Qimen neodlomí gong?
Mistr: Kdo říká, že škola Qimen neodlomí gong? Každý si musí dovršit svoji Úroveň ovoce se
svým kultivovaným gongem. Škola Qimen nemá jen jeden druh kultivace. Mají všelijaké metody,
které jsou velmi jedinečné. Během průběhu kultivační praxe někteří dovrší takovouto praxi, přičemž
stále praktikují kultivaci, ale námaha, kterou vynaloží je ta samá. Nevyvíjejí ho tady a nemusí ho
tedy odlomit. Co se týká lidí, kteří ho musí odlomit, jejich gong se bude vyvíjet rychle. Když ho
člověk neodlomí a dovrší své štěstí a ctnost, zatímco stále praktikuje kultivaci, může ho vyvíjet
velmi pomalu, ale námaha je stejná.
Otázka: Dvě otázky. První otázka je, že když jsem prvý den začal meditaci v sedě, viděl jsem
Mistrovo Tělo zákona sedět po mém boku, na levé straně. Ale jeho šaty byly černé a měl úsměv na
tváři. Později jsem četl, co stálo v materiálech. Protože to bylo poprvé co jsem ho viděl, dnes bych
se znovu rád zeptal, proč neměl tutéž barvu jako na videozáznamu.
Mistr: Toto je také důsledek rozdílů mezi různými dimenzemi. Například, jakou barvu má rád
taoista? Fialovou. Proto mluví o fialové qi, která přichází z východu a považuje fialovou za
nejvyšší. Buddhovská škola upřednostňuje žlutou nebo zlatožlutou. Ale je to ta samá barva jako
fialová. Je fialová v této dimenzi a žlutá v další dimenzi. Potom to, co je viděno jako černá v naší
24

dimenzi, vypadá jako bílá v další dimenzi. Když se na ni díváme tady, je bělavá; tam je celkem
černá. Tady je zelená; tam je červená. Všechny barvy mají takovéto různé projevy v různých
dimenzích. Potom, protože jste byli pouze v takovémto stavu, to co jste viděli byla ta barva. Každý
tu musí dávat pozor, protože démoni někdy způsobují velmi vážné zasahování. Většina mých Těl
zákona má oblečené buddhovské roucho a má modré vlasy, kučeravé modré vlasy. Je to jasně
modrá, světle-nefritově modrá. Někdy, za velmi zvláštních okolností, může člověk vidět mé Tělo
zákona v takových šatech, jaké mám oblečené já. Je to velmi, velmi mimořádné a je to vidět velmi
zřídka. Proto by to měl každý dobře rozlišovat. Když jsem to opravdu já, budete ve své mysli cítit
velkou jistotu, že jsem to já. Když to nejsem já, ve vaší mysli se objeví pochybnost.
Otázka: Studuji Zákon už dva měsíce. Během těchto dvou měsíců jsem cítil, že moje nemoci z
několika desetiletí všechny zmizely, protože cílem mého studování Dafa je odstranit svoji karmu.
Tyto dva měsíce se opravdu cítím velmi dobře a nebral jsem ani trochu léku. Toto je jedna věc.
Další je ta, že bych se rád zeptal Mistra, zda to, co jsem viděl během meditace v sedě byl Falun?
Viděl jsem jak se něco otáčí a otáčelo se to ve tvaru spirály. Jeho barvy však vypadaly jako barva
půdy, měly tu samou barvu jako je barva hlíny. Jeho otáčení jako celku bylo jednoduše velmi
nádherné. Nebyl jsem však schopen vidět jeho vnitřní strukturu.
Mistr: Kromě symbolu Falunu se jeho barva podkladu mění. Jeho barva se může změnit na
různé barvy: Červená, oranžová, žlutá, zelená, bleděmodrá, modrá, fialová, pestrobarevná nebo
bezbarvá. Proto Falun nemusí mít stále tuto barvu. Navíc, když Falun upravuje vaše tělo, otáčí se
mimořádně rychle. Vypadá jako turbína elektrického ventilátoru nebo jako vír tornáda. Někdy se
otáčí velmi pomalu a člověk může vidět jasně jeho vnitřní strukturu. Když se otáčí velmi rychle,
není lehké ji vidět. Zatímco upravuje tělo člověka na začátku, sám ví, zda se má otáčet rychle nebo
pomalu a také jak se otáčet. Nezáleží na tom a je to všechno normální.
Otázka: Můžeme dělat znak rukou Velký lotosový květ?
Mistr: Znak rukou Velký lotosový květ je Ding Ying, což je pevný znak. Toto je znak rukou
Velký lotosový květ (dělá znak rukou). Nepotřebujeme ho dělat během praktikování. Člověk ho
dělá, když žádal Mistra, aby udělal Kaiguang (obřad na pozvání Těla zákona Buddhy na portrét
Buddhy, nebo sochu, která se bude uctívat v lidské společnosti) doma pro sochu Buddhy, sochu Lao
C´ ve škole Tao, sochu Prvotního boha nebes nebo pro jiné sochy Buddhů. Nejlepší věc, kterou
můžete udělat je, že budete držet tuto moji knihu. Nemá moji fotografii? Jako byste mluvili se
mnou, řekněte: „Učiteli, udělej prosím pro mne zasvěcení (kaiguang).“ Udělejte rukama znak
Velkého lotosového květu, přičemž stále držíte tuto knihu a bude to vykonáno do třech sekund. Mé
Tělo zákona pozve Tělo zákona boha na tu sochu Buddhy. Když děláte Kaiguang pro Buddhu
Amitabhu, mé Tělo zákona pozve na tuto sochu Buddhy Tělo zákona Buddhy Amitabhy a toto se
nazývá opravdivé zasvěcení. Dnes mniši, kteří ve skutečnosti nepraktikují kultivaci ve svém
náboženství a ti mnozí nepraví qigongoví mistři jednoduše nemohou zasvěcení vykonat. Nemají tu
mocnou ctnost na pozvání Buddhy. Je to Buddha, ne někdo, kdo přijde bez ohledu na to, kdo pro
něho pošle. Samozřejmě, jsou lidé, kteří drží zrcadlo směrem k soše Buddhy a nazývají to
zasvěcení. Jsou také lidé, kteří nabarví oči sochy Buddhy trochou rumělkové barvy a udělají jeho
oči velmi červené, a také to nazývají zasvěcení. Všichni jen dělají zmatek.
Otázka: Právě jste zmínil, že člověk sem spadl z různých rájů a různých úrovní. Potom by se,
celkem přirozeně, měl vrátit do toho ráje, odkud původně spadl. Zdá se však, že na této lidské
úrovni člověk neví, z kterého ráje spadl. Potom, během praktikování kultivace, si člověk může
vybrat jinou cestu, i když může mít předurčenost ke studování Falun Dafa.
Mistr: Stále se chcete vrátit do toho ráje, odkud jste původně přišli, na místo, kde byl váš život
vytvořen. Toto přání je dobré. První věc kterou nyní musíte rozřešit je, jak se tam vrátit, jak se tam
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vrátit pomocí kultivační praxe. Toto je nejkritičtější. Není tu žádné místo pro další volby, vůbec
žádné místo. Není to tak, že by tam bylo všechno uspořádané a Buddhové tam seděli, aby vám dali
cokoliv chcete. Co se týká vašeho růstu v kultivaci, když skutečně dosáhnete velmi vysokou úroveň
pomocí kultivace a můžete se vrátit na vaši původní pozici, když jste v tom ráji, můžete kdykoliv
navštívit své příbuzné v tom ráji, procházet se a porozhlédnout se. Nezáleží na tom, ve kterém ráji
jste. Nezáleží na tom, zda žijete v Sydney nebo v Brisbanu.
Otázka: V oblasti jihovýchodní Asie se prudce šíří takzvané Nebeské Tao. Co je to?
Mistr: Dovolte mi říci všem, že nyní je doba Posledního zpustošení. Buddha Šákjamuni
zmiňoval, že v době konce Dharmy, tisíce démonů vstoupí do tohoto světa. V době, kdy byl Buddha
Šákjamuni na tomto světě, démon řekl: „Nejsem schopen poškodit tvoji Dharmu nyní. Když tvoje
Dharma vstoupí do období konce Dharmy, pošlu své žáky a následovníky, aby se stali
profesionálními praktikujícími ve tvých chrámech. Uvidím, co s tím můžeš udělat!“ Tehdy Buddha
Šákjamuni zaplakal. Buddha Šákjamuni s tím samozřejmě nemohl udělat nic. Přišel konec Dharmy,
takže se to stává chaotickým. V době konce Dharmy, jak zmiňoval, nejen mezi lidmi nebo jen v
chrámech, všude v lidské společnosti jsou věci, které poškozují lidské záležitosti a existují takovíto
lidé. Zlá náboženství jsou všude! Na povrchu také říkají lidem, aby byli dobří, ale ve své podstatě to
nechtějí. Jdou buď za slávou nebo za penězi; jinak, jdou za temným vlivem. Všechno jsou to
takovéto věci. A proto, jaké věci najdete když je vyhledáváte? Buddhův Zákon je zveřejněný, aby
spasil lidi. Když ho člověk použije, aby vydělal peníze, bude vinný z nejodpornějšího hříchu!
Samozřejmě, démonovi nezáleží na takovýchto věcech. Nese vlajku náboženství nebo nese vlajku
hovoření lidem ať jsou dobří, aby zničil lidstvo, zničil lidskou mysl a zničil lidský Fa mysli. Toto je
nejhorší! Proto si myslím, samozřejmě, jsou slova, která nechci říci, co se týká ortodoxního a zlého,
měli byste být schopni je rozlišit a rozlišujete to vy sami. Nechci říkat kdo je zlý nebo kdo není zlý.
Mohu vám však jen říci, že když někdo chce přijít do běžné lidské společnosti, aby spasil lidi,
toto je velmi velké předsevzetí. Bohové v celém vesmíru musí všichni souhlasně přikývnout. Je to
proto, že to zahrnuje různé stránky a všechny rasy v lidské společnosti, které zodpovídají těm
nahoře. Je tam zahrnuto mnoho otázek. Není to něco, co může udělat kdokoliv jen co si zamane.
Vím proč byl Ježíš ukřižován na kříži. Proč si Buddha Šákjamuni zvolil cestu nirvány? Není
jednoduché odevzdávat ortodoxní Zákon. Nikoho však nebude trápit, když se vyučuje zlý Zákon.
Není to proto, že nikdo o to nedbá. Je to však tak, že když se vyučuje ortodoxní Zákon, je tam
obvykle také i mnoho zlých Zákonů, všechno to závisí na tom, do kterých dveří vstoupíte. Kdyby to
všechno bylo z jedné školy nebo všechno co se učí by byl ortodoxní Zákon a ve světě by nebyl zlý
Zákon, protože by byl všechen odstraněn, bylo by pro lidi příliš lehké praktikovat kultivaci. Jak
byste potom získali tento Zákon? Každý by praktikoval váš Zákon, protože by byla jen tato jedna
vaše škola. Jak by žáci mohli být zkoušeni, zda mají pevnou víru ve váš Zákon? Proto, většinou
když se vyučuje ortodoxní Zákon, vyučuje se i zlý Zákon, všechno to záleží na tom, do kterých
dveří lidé vstoupí. Aby ohodnotili vaši kvalitu osvícení, během vaší kultivační praxe k vám stále
budou přicházet lidé: „No tak, pojď se mnou praktikovat toto; pojďme praktikovat tamto; Hej,
naučil jsem se nyní nějakou dobrou metodu atd.“ Budou vás tahat a zkoušet a tyto věci se určitě
stanou. Během průběhu vaší kultivační praxe, od začátku do konce budete zažívat takovýto jev, aby
vás odtáhli pryč. Proč se o tyto věci nepostaráme? Těla zákona se mohou postarat o cokoliv. Proč se
nepostarají o toto? Je to proto, že používají démony na to, aby prověřili srdce člověka, aby viděli,
zda jste od základu přesvědčený o tomto Zákoně. Kultivace buddhovství je tak vážná věc, že
takovéto věci jsou nevyhnutelné.
Mluvil jsem tedy o dobru a zlu. Dnes je dokonce pro ortodoxní náboženství velmi těžké spasit
lidi, ani nemluvě o zlých náboženstvích! Některá se obleče jako manekýnka, aby byla ostatními
propagována a všude jí dělají reklamu, aby nashromáždili peníze. A lidé jí dokonce věří. Lidé jsou
velmi nerozumní! Když lidé nezískali Zákon, lehce se dají oklamat.
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Otázka: Co je to myšlenková karma?
Mistr: Někteří lidé nevědomě vytvářejí ve své hlavě myšlenky, které nejsou dobré. My
praktikujeme kultivaci v ortodoxním Zákoně. Dělám takovouto věc a vycházím přitom z principu
zodpovědnosti ke společnosti, zodpovědnosti k lidstvu a zodpovědnosti k jednotlivcům. Takovýto
člověk také ví, že je to dobré, ale jeho mysl na mě bude nadávat. Mysl mu také říká, aby tomu
nevěřil a že všechno to je nepravda. Proč je to tak? Protože kromě karmy, která existuje v jeho
vlastním těle, má také myšlenkovou karmu. Všechna hmota je živá a myšlenková karma je také
živá. Když chcete praktikovat kultivaci, budete muset očistit své myšlenky a odstranit všechny ty
zlé myšlenky nadávek, získané představy a různé druhy karmy vytvořené od jednoho života k
dalšímu. Pouze potom může vyjít vaše původní povaha. Jen co praktikujete kultivaci, abyste je
odstranili a vy chcete odstranit tyto myšlenky nadávek a představy, ony nebudou chtít, aby se to
stalo. Jak by mohly dovolit, aby zemřely? Budou do vaší mysli promítat: Všechno je to nepravda;
vynadej mu; nadávej přece. Čím více praktikujete kultivaci, tím více na lidi nadávají. Vaše mysl
bude vytvářet nadávky a špinavou řeč. Ve skutečnosti, dovolte mi říci vám, že ony nejsou vámi. Je
to karma, myšlenková karma. Musíte ji odmítnout. Tato naše kultivační cesta je daná vám, abyste se
sami kultivovali. Když vaše vlastní vědomí mysli není jasné a vaše mysl není pevná, když se objeví
nadávky, vaše vlastní hlavní vědomí je bude následovat. Už více nebudete praktikovat a už více
nebudete pevní. Potom se o vás už nebudeme moci postarat. Protože ten koho chceme spasit jste vy,
ale nespasíme vás, když se vzdáte.
V minulosti bylo mnoho takovýchto případů. V Číně reagovaly myšlenky některých lidí velmi
intenzivně. Nadávaly velmi horečně a člověk je nemohl odehnat, i když se o to pokoušel. Nakonec
řekl: „Opravdu jsem vás zradil, Učiteli! Dokonce na vás nadávám. Tato moje karma je jednoduše
příliš velká. Už bych více neměl žít a měl bych vzít nůž a podřezat si hrdlo.“ Samozřejmě, neměli
byste na sobě zkoušet takovýto experiment. Bez ohledu na to, jak se pokoušel podřezat si hrdlo,
nemohl si ho podříznout. Necítil žádnou bolest, ani nekrvácelo. Tak se nahněval, že vyběhl ven, aby
našel pomocníka a zeptal se ho: „Moje mysl neustále nadává na Učitele. Co bych s tím měl dělat?“
Když ho takového uviděl, pomocník mu začal číst Zákon a on pocítil, že všechno je v pořádku.
Později se mě na to zeptal, takže jsem mu to vysvětlil. Ve skutečnosti to byla vaše karma, ne vy, kdo
nadával. Neměli byste nést žádné duševní břemeno, protože jste to nebyli vy, kdo na mě nadával,
ale karma. Vaše hlavní vědomí však musí být jasné, odmítnout ji a pokusit se ji co nejvíce
odmítnout a nenechat ji nadávat. Odmítnout ji a potlačit ji. Takto to mé Tělo zákona rozezná.
Protože ví o všem co děláte, ví to už dokonce předtím, než nadává. Je to také zkouška, zkouška, zda
je vaše hlavní vědomí pevné nebo ne. Když se stanete pevnými, po určitém čase mé Tělo zákona
pro vás odstraní tuto karmu. Protože takováto myšlenková karma přímo zasahuje do vaší kultivační
praxe a přímo ovlivňuje vaši kvalitu osvícení, odstraníme ji. Každý by si měl tuto věc zapamatovat
a musí rozeznat, když se takovýto problém vyskytne.
Otázka: Položím otázku, která se vztahuje ke cvičením a ke vztahu mezi cvičením a charakterem.
Je to tak, že intenzivnější cvičení může zlepšit charakter?
Mistr: Není tam přímý vztah, ale cvičení je také klíčovou stránkou pro dovršení kultivace a je
také velmi důležité. V této naší praxi Zákon kultivuje lidi. I když neděláte cvičení, Zákon vás
kultivuje po celý čas, zda spíte, pracujete nebo jíte. Neustále vás kultivuje dvacet čtyři hodin denně,
a tak zkracuje čas praktikování ve zbývajících letech vašeho života, aby vám umožnil dovršit
kultivaci co nejdříve. Jak jsem předtím zmiňoval, abychom vám umožnili dovršit kultivaci v tomto
životě, musí to být uděláno takto. Pohyby našeho praktikování jsou však od základu dost odlišné od
jiných praktik, ve kterých se říká, že když praktikujeme, zvyšujeme si gong a když nepraktikujeme,
přestane růst. Naše praxe je na posilnění všech těch mechanizmů, které jsem pro vás nainstaloval,
interních i externích mechanizmů. Ve skutečnosti posilujete tyto mechanizmy, když praktikujete
pohyby. Proč jsem řekl, že tato ruka se nepohybuje jako při Guandingu (naplňování temene hlavy
energií) a nevypouští nebo neodevzdává nic, ale pohybuje se s dlaní směrem k tělu? Je to proto, že
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když se vaše ruce pohybují podél energetických mechanizmů, které jsem nainstaloval zvenčí vašeho
těla, během praktikování nesou mnoho energie a posilňují energetické mechanizmy. Znamená to, že
vy ve skutečnosti posilujete energetické mechanizmy. Přeložení rukou před spodkem břicha posiluje
energetický mechanizmus v dantianu. Když se natahujete, posilujete mechanizmus pohybu. Proto,
naše praxe slouží na posilování mechanizmů, což vám umožní pokračovat v dlouhodobém
praktikování 24 hodin denně, bez přestávky. Tímto je posilujete. Praktikování gongu je prostředkem
k Dovršení kultivace. Není to však absolutní, je to doplňkovým prostředkem k Dovršení kultivace.
Ale praktikování gongu je také velmi důležité. Skutečnost, že věci, které jsou vykultivované z naší
školy se nepokazí, má také přímý vztah s tímto naším systémem a našimi pohyby. Protože máme
také věci jako jsou schopnosti, věci, které přeměňují a prodlužují život a věci, které posilují
nadpřirozené schopnosti atd., pohyby cvičení v tomto mohou sehrávat určitou úlohu. Kultivace je
před praktikováním. Kultivace je na prvním místě, přičemž cvičení jsou na druhém místě. Ale když
chcete dovršit kultivaci v této škole, kultivace a cvičení jsou oboje nevyhnutelné.
Otázka: Když dělám cvičení, nevidím žádný jev kromě bílého světla. Když chci vidět obraz
Učitele, uvidím ho. Je to iluze?
Mistr: Rozdělím to na dvě otázky, abych o nich pohovořil. U těch, jejichž třetí oko nevidí, tam
může existovat prvek dělání průlomů k vyšším úrovním. Pro člověka, který má velmi dobrou
kvalitu osvícení a může se kultivovat k vysoké úrovni, čím více mu není dovoleno vidět, tím
rychlejší bude jeho kultivace. Protože trpí a získává osvícení v bludišti. Proto, i když trpí tím
samým utrpením, jeho pokrok je dvojnásobný. Toto je jiná situace a on pravděpodobně praktikuje
kultivaci k vyšším úrovním.
Dále jste řekl, že nic nevidíte. Ve skutečnosti jste to už viděl. Když jste nedával pozor, viděl jste
bílé světlo zářit po celém těle. Navíc, někdy když něco chcete vidět, uvidíte to. Ve skutečnosti jste
to opravdu viděl, ale bral jste to jako klam. Mnoho lidí to považuje za představivost, když mohou
něco vidět. Dovolte mi říci vám, že když se lidské oči na něco dívají, zvykli jste si na to a myslíte
si, že to vidíte svýma očima. Přemýšleli jste však o tom, že to, co vidíte, je odražený obraz
doručený vašemu mozku přes optické nervy? Je to druh pozorovaného objektu odraženého z
mozku, přičemž vaše oči fungují jen jako objektiv fotoaparátu. Nemohou analyzovat a odrážet věci
sami. Mozek odráží obrazy. Protože mozek odráží obrazy, to, co vidíme přes třetí oko a to, co si v
myšlenkách představujeme – všechno je to odražené do mozku. To, co si myslíte, je myšlené
mozkem. To co vidíte je také zobrazené ve vašem mozku. Člověk to potom bude považovat za
představu, když může něco vidět. Není to však totéž, protože to, co si představujete, nebude tak živé
a nemůže se to pohybovat, je to pevný obraz. To, co opravdu vidíte, je však v pohybu. Když si na to
zvyknete, jednoduše pomalu pokračujte v dívání se takovýmto způsobem. Když si na to během
dlouhého času pomalu zvyknete, postupně zjistíte, že to opravdu vidíte. Navíc, možná se naučíte
vidět lépe.
V minulosti, když někteří lidé ve škole Tao cvičili své žáky, speciálně žádali o to, aby si něco
představovali, aby cvičili své nadpřirozené schopnosti, protože znali tento vztah. Před vašima očima
není jablko. Předpokládejme, že vám řeknou, že před vašima očima je jablko a Mistr vám řekne, jak
jablko vypadá, přičemž tam ve skutečnosti žádné není. Budou vás cvičit, abyste cítili jeho vůni a
potom vás požádají, abyste pocítili, jako byste to jablko viděli nebo řekli jak vypadá. Cvičili
člověka takovýmto způsobem. Protože obrazy jsou vytvořeny v mozku, někteří lidé tuto věc nejsou
schopni jasně vysvětlit. Každopádně to, co si představujete, se nepohybuje, pouze to, co vidíte je v
pohybu.
Otázka: Jedné noci jsem měl sen a viděl jsem něco velmi strašidelného. Nerozmýšlel jsem o vás,
přemýšlel jsem o tantrismu. Avšak Falun Dafa jsem praktikoval velmi poctivě. Neznamená to, že
když se mi jednoho dne něco stane, budu mrtvý a můj yuanshen bude také odstraněný?
28

Mistr: Je to proto, že jste dostatečně nečetl knihu. I když nyní praktikujete Dafa, věci z
tantrismu stále zůstávají ve vaší mysli. Proto jste ve snu přemýšlel o tantrismu, místo o Dafa.
Někteří lidé se mě ptali: „Co bych měl dělat, když je můj život ohrožen?“ Řekl jsem, že se nesetkáte
s věcmi, které nemají nic do činění s vaší kultivační praxí a zaručeně se s nimi nesetkáte. Setkáte se
však s věcmi, které se dotýkají vaší kultivační praxe. Kdybyste opravdu dnes ztratili svůj život,
znamenalo by to, že žádná kultivační škola se o vás nestará a nepraktikovali jste vůbec kultivaci. Co
se týká náboženství, ona věří v život po životě a praví, že když člověk neudělá svoji kultivaci v
jednom životě, bude pokračovat v kultivaci v dalším životě, poté, co zaplatil svým životem. To
říkají oni. My tu však o tom nehovoříme. My říkáme, že nebude dovoleno, abyste měli tyto
problémy. Moji opravdoví praktikující se rozhodně zaručeně nesetkají se žádným životem
ohrožujícím nebezpečím.
Otázka: V té době jsem si nebyl vědom toho, že je to sen.
Mistr: V té době jste praktikoval tantrismus a nepraktikoval jste skutečně kultivaci. Jednoduše to
nefungovalo. Proto se o vás nikdo nestaral. Někdo řekl, že ve snu viděl na zemi peníze a nechal si je
pro sebe. Ve skutečnosti, tyto sny byly všechno zkoušky pro lidi, aby se vidělo, zda je jejich
charakter pevný. Jeden praktikující řekl, že to může dobře zvládnout přes den, ale ne ve snech. Toto
ukazuje, že hluboko ve své mysli stále není pevný a byl zkoušený ve snu, aby se vidělo, zda je
pevný nebo ne. Toto je důvod, proč se takovéto věci vyskytují. Člověk nemusí být smutný, když to
nezvládl, když se to přihodilo. Ale jakmile si uvědomíte jak je to důležité a rozřešíte to lépe, v
budoucnosti to bude v pořádku.
Otázka: V Číně Učitel Li vložil Falun všem lidem na seminářích. Nevložil jste také Falun nám,
přitom když dnes poslouchám vaši přednášku? Je tu další otázka. Nepřijímáme duševně choré lidi,
aby praktikovali kultivaci. Je tu nějaká možnost pro ty s menšími duševními problémy?
Mistr: Dovolte mi začít první otázkou. Protože jsem zmiňoval, že každé slovo v této knize má
moje Tělo zákona, každé slovo je obrazem mého Těla zákona a každé slovo je obrazem Buddhy.
Mám mnoho Těl zákona, která není možné vyčíslit. Je známo všem, že Buddha Šákjamuni řekl, že
Buddha Amitabha má dva miliony Těl zákona. Mých Těl zákona je tak mnoho, že je není možno
vyčíslit a jsou nespočetná. Bez ohledu na to, kolik je lidí, mohu se o ně všechny postarat a mohu se
postarat o celé lidstvo. Samozřejmě, funguje to jen pro skutečné praktikující. Nestaráme se o
nepraktikující nebo o společenské záležitosti. Proto, když praktikujete kultivaci, v té chvíli když
máte tuto myšlenku, moje Tělo zákona to bude vědět. Je tu další věc. Toto moje tělo se vám zdá být
běžným lidským tělem z masa a kostí a právě tak velké jako toto. Avšak v další dimenzi uvidíte, že
moje tělo je o mnoho větší, než jsem já. V každé sousední dimenzi se moje tělo stává vyšším a
větším, jedno za druhým. Moje největší tělo je tak velké, že se to nedá popsat. Jsou mnozí
praktikující, kteří náhodou spatřili moje velmi velké tělo. Jeden řekl: „Učiteli, stojím pod vašimi
prsty na noze a nemohu vidět vršek vašich prstů.“ Mám tedy takové obrovské tělo, přemýšlejte o
tom, vždyť tu je celá Země. Mohu se o vás postarat bez ohledu na to, kde jste. Co se týká Falunu,
musím ho vložit před vašima očima? Mohu ho vložit stejně, aniž bych tu byl s vámi. Když tu s vámi
nejsem, i tak jsem tu s vámi.
Vaše druhá otázka je o duševní poruše. Zda je menší nebo vážná, všem jsme to vysvětlili, že mu
nedoporučujeme zapojit se do našeho praktikování. Naše praktikování není jako jiné praxe a my
máme za cíl spasit samotného člověka. Když nemůžeme spasit člověka samotného, nedáme to
nikomu jinému. Náš gong dáváme pouze člověku samotnému a zachraňujeme pouze jeho hlavní
vědomí, jakož i jeho vlastní Já. V minulosti nikdy takováto věc nebyla. V minulosti, zda jste
praktikovali tantrismus nebo jiné náboženství, všechno zachraňovalo vaše pomocné vědomí. Toto je
tajemství tisíců dávných roků, které jsem odhalil. Když bylo svého času toto tajemství odhaleno,
odpor byl skutečně dost velký. Ale jak se v budoucnosti svět stane lepším, mnoho Buddhů znova
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přijde na Zemi, aby spasili lidi. Nejen já, potom i oni budou zachraňovat hlavní vědomí člověka.
Změnil jsem tento aspekt a převrátil jsem ho, protože zachraňování hlavního vědomí člověka má
přímý prospěch pro stabilitu společenských morálních hodnot lidstva. Při zachraňování pomocného
vědomí, člověk samotný nemůže praktikovat kultivaci a není schopen praktikovat kultivaci.
Dokonce, když se člověk připojí k náboženství, společnost zůstane ta samá a nemá to velký vliv na
společnost. Když zachraňujeme hlavní vědomí člověka, zda praktikuje kultivaci nebo ne, on bude
dobrým člověkem ve společnosti. Samotné toto je prospěšné pro společnost. Duševně chorý člověk
sám nemá jasné vědomí a nemůžeme ho spasit. Zachraňujeme ty, kteří mají jasné vědomí. Když
dáme věci těm, kteří nemají jasné vědomí, druhý den jim to jiní vezmou. Může a nemusí
praktikovat. Navíc, nebyl by schopen dodržovat naše pravidlo držení se jen jedné školy a
nepraktikovat toto nebo tamto. Protože kultivace buddhovství je velmi vážnou věcí, není žádný
způsob jak ho spasit, když nedokáže následovat ani toto. Někteří lidé je vytrvale učí. Když se však
objeví problém, měli byste sami nést osobní zodpovědnost. Když se mu problém přihodí během
praktikování, může potom říci, že je to kvůli praktikování Falun Dafa. Vůbec nevyučujeme
mentálně choré, to je jisté. Protože on je světská osoba, ochoří a střetne se s problémy. Problém se
může přihodit, když se pokouší cvičit na místě praktikování. Jeho problém nepochází z cvičení. Je
to tak, že ochoří, když přijde jeho čas.
Otázka: Lidé jsou v celém lidstvu stejní. Buddhismus je široce rozšířený na východě, křesťanství
na západě a rozdíly jsou velké. Buddhismus je na západě velmi slabý. Jsou to dva systémy?
Mistr: Proč je křesťanství na západě, zatímco buddhismus na východě? Proč nejsou orientální
náboženství a západní náboženství stejná a jsou tam takové velké rozdíly? Ve skutečnosti,
křesťanství patří také do systému Buddhovské školy, až na to, že rozdíly v lidských druzích,
kulturách a nebeských kulturách způsobily rozdíly v lidském zevnějšku a v jejich způsobech
uvažování. Konkrétní vlastnosti lidských norem nejsou stejné, což vedlo k rozdílům v jejich
způsobech kultivace buddhovství a jejich konceptech a chápání bohů na vyšších úrovních. V
podstatě tu není rozdíl a všechny jsou ve sféře Buddhy. Ježíš je ve skutečnosti na úrovni Tathágaty.
Avšak kvůli rozdílům v kultuře, ideologických konceptech a v zevnějšku ho nenazývají Buddhou.
Název Buddha se používá na východě. Samozřejmě, kvůli rozdílům a odchylkám v zevnějšku, lidé
v Ježíšově ráji se všichni oblékají do bílých rouch, přičemž lidé v ráji Buddhy se všichni oblékají do
žlutých rouch. Vlasy jsou také odlišné a největší rozdíly leží v obměnách vlasů. Člověk ve škole
Tao nosí vlasy v uzlu. Arhat v Buddhovské škole je holohlavý, přičemž Bóddhisattva nosí vlasy
jako starodávná čínská žena. Proč je to tak? Protože tato starodávna čínská ozdoba je stejná jako ta
nebeských lidí. Ve skutečnosti je stejná jakou nebeští lidé nosí v nebeském ráji. Na západě je to
stejné a stejně se oblékají v jejich nebeském ráji. Lidé jsou jednoduše takoví. Samozřejmě, móda
dnes je celá v novém stylu. Ve skutečnosti jsou šaty, které nosí dnešní lidé nejhorší a nejošklivější.
Proč se ve světě bílých lidí nenachází buddhismus a ve světě orientálních lidí se nenachází
křesťanství? Přísně vzato, nenachází se. Vzpomínám si, že Jehova a Ježíš v Bibli nebo v podobných
knihách řekli „Nechoďte na východ.“ Řekli i jiné věci, ale já jsem si zapamatoval tuto větu,
„Nechoďte na východ,“ která říká jejich žákům, aby neodevzdávali učení na východ. Jeho učedníci
neuposlechli jeho slov a následovali dobyvatelská vojska na východ. Potom se objevil problém.
Není dovoleno, aby se rasy na světě míchaly. Dnes jsou rasy smíchané a toto přineslo mimořádně
vážný problém. Jakmile jsou rasy promíchané, člověk nemá příslušný vztah s vyššími úrovněmi a
ztratil své kořeny. Smíchané rasy ztratily své kořeny, jakoby se nikdo v ráji o ně nestaral. Nepatří
nikam a žádné místo je nepřijme. Proto na místě, kde se kontinenty Evropa a Asie setkávají, byla v
minulosti poušť a vylidněná oblast. Když ještě dopravní prostředky nebyly pokročilé, bylo obtížné
se přes ni dostat. S pokrokem moderních dopravních prostředků se všechno změnilo. Rasy jsou tedy
čím dál více a více pomíchané, což může vést k vážným následkům. Samozřejmě, nepůjdeme do
detailů. Říkám jen, že vyšší úrovně neuznávají takovouto lidskou rasu.
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Právě jsem zmínil, že lidské rasy mají odpovídající vztah k vyšším úrovním. Bílí lidé na vyšších
úrovních vytvářejí malou část, velmi malou část vesmíru v tomto světě a v tomto vesmíru. To je
jejich nebeský ráj. Avšak je tam mimořádně velký počet žlutých lidí a buddhovských rájů jakož i
taoistických rájů. Téměř zaplnily celý vesmír. Buddhů Tathágatů je tak mnoho jako písku v řece
Ganze; jsou mimořádně hojní a mimořádně velcí. Lidé se vzhledem žlutých lidí jsou obzvlášť
početní. Proto rasy odpovídají jedna druhé odshora až dolů. Ježíš řekl, že nemáte odevzdávat učení
na východ, čímž chtěl říci, že oni k nám nepatří. Ježíš řekl lidem, aby jeho učení na východě
nešířili. Já jsem taktéž nenašel žádné orientálce v Ježíšově ráji. Je to velmi smutné! Lidé v současné
době neposlouchají slova svého Pána a ani orientálci neposlouchají Buddhovo učení. Člověk tedy
tyto věci pomíchal. V Buddhově ráji jsem v minulosti taktéž nenašel žádné bílé lidi. Proč je však to,
co učím dnes, odevzdáváno i západním lidem? Je to proto, že vyučuji principy vesmíru, principy
celého vesmíru. Všichni ti bílí lidé, kteří dovrší svoji kultivaci v tomto mém Dafa budou mít ten
samý vzhled jako lidé v Ježíšově ráji, když uspějí v budoucnosti v kultivaci a jejich forma kultivace
bude také ta samá jako lidí tam. Po dovršení kultivace budou tací. Žlutí lidé budou mít po dovršení
kultivace tělesnou podobu Buddhy. Mohu tedy spasit lidi na obou stranách, protože Fa, který
vyučuji je velmi obrovský. Dovolte mi také říci vám... nikdy nebyly dveře otevřené tak široce, ale
má to příčiny.
Otázka: Učiteli, můžete nám říci něco o míšencích?
Mistr: Otázka míšenců, kterou jsem právě zmiňoval, odkryla lidstvu nebeské tajemství, ale
neznamená to, že s tím budeme něco dělat. Řekl jsem, že jsem udělal něco ještě většího v tom
smyslu, že mohu také spasit člověka míšence, ale mohu ho spasit pouze v tomto časovém období. I
když orientální lidé a západní lidé všichni žijí na Zemi, člověk neví, že existuje něco, co odděluje
východ a západ. Je dobře známo, že orientálním lidem se líbí zvuk devítky (jiu). Tedy „Chi Jiu“,
který znamená trvalost. „Osm“ se vyslovuje jako „ba“ a zní podobně jako „Fa“, tedy „Fa Cai“, což
znamená zbohatnout. Takovéto věci, jako geomantická věštba Feng Shui nebo analýza země atd.,
mohou opravdu mít určitý efekt na východě. Ale když se aplikují na západě, zdají se být
nezpůsobilé a nefungují. Nefungují pro bílé lidi. Na druhé straně, ani takzvaná astrologie nebo
některé jevy, kterým věří bílí lidé, nefungují pro orientální lidi. Někteří lidé si myslí, že fungují. To
je proto, že si myslíte, že fungují. Ve skutečnosti nefungují. Proč je to tak? Je to proto, že biosféra
bílých lidí má svoji jedinečnou látku vytvořenou ve své vlastní dimenzi, přičemž biosféra
orientálních lidí má jedinečnou látku vytvořenou jejich životem. Takové věci ubíhají životem
člověka. Proto ty dvě strany nejsou stejné. Když se rasy promíchají, dítě, které se narodí, je
míšenec. V životě tohoto dítěte je však jedna částice. Když je oddělená, bude fyzicky a duševně
neúplný, nebo člověkem s neúplným tělem. Současná věda také ví, že se to zhoršuje jednu generaci
za druhou. Bylo by to takto. Samozřejmě, když takový člověk chce praktikovat kultivaci, mohu
pomoci a mohu se o to postarat. Nemůže se to udělat pro nepraktikujícího.
Otázka: Když jsem při třetím cvičení zdvihal ruku, zjistil jsem, že moje ruce se zahřívají. Takto
jsem to necítil při žádném cvičení. Když jsem dělal cvičení, cítil jsem jako bych byl Bóddhisattvou,
byl jsem všemi uznávaný. Je to správné?
Mistr: Když děláte cvičení, neměli byste do toho přidávat žádnou myšlenku. V tantrickém
praktikování se člověk považuje za Buddhu. V podstatě jím není. Změnilo se jeho fyzické tělo?
Nezměnilo se. Kdo se změní v budoucnosti, po skončení kultivace? Jeho pomocné vědomí. Jak
jsem vám řekl, když jsem vás učil Zákon, já zachraňuji hlavní vědomí člověka. Když vaše pomocné
vědomí úspěšně ukončí kultivaci, vy budete stále následovat šest cest reinkarnace. Když jsou ty dva
životy oddělené, stále nebudete nic vědět. Je normální, že vaše ruce cítí teplo.
Otázka: Neměla by být nějaká vůle mysli přidána do kultivační praxe Falun Dafa?
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Mistr: Nemají tam být žádné aktivity mysli. Každá vůle mysli je připoutaností.
Otázka: Mám dvě otázky. Jedna se týká otázky orientálních lidí a západních lidí, kterou Učitel
právě zmiňoval. Předpokládejme, že mnoho lidí bylo původně v minulosti orientálci. Co se dá
udělat, když se narodí jako západní lidé?
Mistr: Na tom nezáleží. Jsou dvě situace. Když takovýto člověk nepřišel s nějakým záměrem,
změní se se svým tělem a my změníme tohoto člověka. Když přišel s nějakým záměrem, byl by to
jiný příběh a jiný případ.
Kromě toho, dovolte mi říci všem, že byste také měli být opatrní se svojí metodou práce při
propagovaní tohoto Zákona. Když se člověk o něho zajímá a přichází ho studovat, potom také
konáte dobro. Je to věc bezmezného dobra. Je tu však jeden bod. Když se ho člověk nechce učit a
vy se ho snažíte přinutit, přivlečete ho sem, aby se ho učil, říkám, že to není dobré. Protože když
nechce kultivovat buddhovství, Buddha pro něj i tak nic nemůže udělat. Co člověk chce získat nebo
uskutečnit je na něm samotném. Můžete mu to říci a nabídnout mu slova laskavé pomoci, ale
nemůžete ho nutit. Říkám každému, že nikoho nenutíme, aby se přišel učit Zákon. Navíc, naši
pomocníci a vedoucí by neměli při své práci v budoucnosti používat administrativní prostředky.
Každý je praktikující. Proto by člověk měl přesvědčovat lidi pomocí Zákona. Každý studuje Zákon.
Když pomocník není dobrý nebo se chová nesprávně, když to vidí praktikující, řekne, že máte
charakterový problém tu nebo tam. Nikdo tedy nebude následovat jeho chybu. Proč je to tak?
Protože každý studuje Zákon, všichni následují požadavky Zákona namísto vašich vlastních názorů.
Samozřejmě, my s vámi také jednáme stejným způsobem. Když se ho chcete učit, učte se. Když se
ho nechcete učit, můžete odejít. Nikomu nebudeme škodit. Když řeknete: „Já se ho už více nechci
učit,“ je to v pořádku, když nebudete. Když se ho chcete učit a praktikovat kultivaci, budeme za vás
zodpovědní – zaručeně to tak uděláme. I když forma nemá organizovanou strukturu, kultivace
buddhovství je velmi vážná záležitost. Nemůžeme proto dovolit, aby se vyskytly jakékoliv
odchylky od takového obrovského a váženého Zákona. V historii nic takového obrovského jako toto
nebylo nikdy člověku vyučováno. Nyní tu sedíte a myslíte si, že jste přišli přirozeně, jako byste
přišli proto, protože jste slyšeli někoho o tom mluvit. Dovolte mi říci vám, že je velmi
pravděpodobné, že máte předurčený vztah. Takovýto předurčený vztah byl pravděpodobně kdysi
vytvořen. Je velmi zřídkavé, aby člověk přišel bez nějaké příčiny nebo důvodu. Myslím, že když
všichni budete nadále klást otázky, nezůstane mnoho, na co by se dalo zeptat. Všechny odpovědi na
vaše otázky můžete najít v Zákoně.
Otázka: Je to vlastně otázka na držení se jedné kultivační praxe. Myslím, že když někteří lidé
studují Falun Dafa, mohou to míchat s jinými věcmi, které se učí. Jsou také nějaké jiné tradiční
techniky...
Mistr: Kultivace buddhovství je vážná věc. Neznamená to, že nemůžete studovat Knihu proměn
(I-Ťing) nebo Osm Trigramů (prehistorické knihy o kultivaci). Myslím, že čas pro kultivační praxi
je omezen. Když můžete využít tento čas na získání dobrého pochopení tohoto Falunu, bude to
velmi pozoruhodné, protože nic jiného není tak velké jako tento Falun. Dokonce principy Osmi
Trigramů a mnoho technických věcí známých běžné lidské společnosti se dnes nedostaly za tuto
galaxii. Vesmír je tak velký, že vy ani nevíte jak velký je. Tři tisíce vesmírů jako tento náš vytvářejí
větší vesmír a tři tisíce takovýchto větších vesmírů vytvářejí ještě větší vesmír. Bohové a Buddhové
v nich jsou jednoduše příliš početní na to, aby se dali spočítat. Co potom galaxie? Je velmi malá.
Vy, co studujete Dafa, přemýšlejte o tom. Vyučoval jsem vám takový obrovský Zákon. Myslím si,
že praktikující nepotřebuje plýtvat svojí energií (na takové věci). Ale, když jste studentem
takovéhoto předmětu, nic proti tomu nemám. Protože je to vědomost běžných lidí, můžete se do
toho pustit a studovat to. Když řeknete, že je to váš koníček na volný čas, myslím, že byste se raději
měli této připoutanosti zbavit! Budu za vás zodpovědný a kultivace buddhovství je velmi vážná.
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Měli byste tedy raději použít svoji energii na studium tohoto Zákona, z toho budete mít nekonečně
velký užitek. Nemůže se to porovnávat se žádným akademickým předmětem.
Co se týká vztahu k nízkým bytostem a duchem mezi světskými lidmi, říkám, že byste se toho
měli opravdu vzdát, protože ty nízké bytosti jsou všichni duchové. Když vyhledáváte takovéto věci,
jak daleko je to od tohoto našeho Buddhova Zákona! Navíc, všechno jsou to zlé věci. Jsou to
duchové. Co se týká otázky vykládání budoucnosti, už jsem o této otázce podrobně mluvil v knize.
Když člověk chce praktikovat kultivaci, stane se to vážným problémem. Když člověk má energii, to
co řekne, může určit věci. Protože záležitosti světských lidí jsou proměnlivé, nemusí to být tak, jak
to on vidí a přece to on tak vnímá. Jakmile řekne (jak to vidí), stane se to tak, jak řekl. Potom udělal
zlý skutek. Jako praktikující by měl člověk následovat požadavky vyššího standardu. Když
vykonáte zlý skutek, nebude to běžná věc. Důvodem proč očišťujeme vaše tělo je to, že vidím, že
chcete praktikovat kultivaci. Když chcete praktikovat kultivaci, měli byste se vzdát takovýchto věcí
a praktikovat kultivaci velmi čistě a jasně.
Otázka: Něco mě tíží na duši. Dnes mám takovou dobrou předurčenou příležitost na studování
Falun Dafa. Četl jsem v Zhuan Falunu II, že když člověk nedokončí kultivaci v tomto životě, může
dát slib že bude pokračovat ve své kultivaci v dalším životě. Mým pravým cílem je však dovršení
kultivace. Co se však dá dělat, když jsem už starý?
Mistr: Starý člověk má takovýto problém. I když tato naše praxe umožňuje člověku praktikovat
kultivaci rychle, bude jeho omezený život dostatečný na kultivační praxi? Přísně vzato, je
dostatečný pro každého a toto se týká lidí každého věku. Je tu však jeden bod. Průměrní lidé se
nedokáží dobře chovat. I když můžete říci, že se dokážete chovat dobře, ve skutečnosti to i tak
nejste schopni udělat. Protože vaše kultivace nedosáhla tak vysokou úroveň a vaše mysl nedosáhla
tak vysoký standard, nemůžete se dobře chovat. Tato naše praxe kultivuje oboje, mysl i tělo. Když
praktikujeme kultivaci, vaše tělo se změní, aby se prodloužil váš život. Kultivace mysli a těla je
taková, že pokud praktikujete, váš život se prodlužuje. Přísně vzato, protože se váš život v
kultivační praxi současně prodlužuje, čas je teoreticky dostačující pro lidi každého věku. Je tu však
jedna věc. Všechny prodloužené životy musí být 100% použité na praktikování kultivace, ne na žití
mezi světskými lidmi. Takže, když si člověk není vědom toho, že jeho život je půjčeným časem,
nebude ani schopen dobře se chovat a nemůže následovat požadavek na praktikujícího na 100%.
Potom bude čelit nebezpečí, že může kdykoliv zemřít. Toto je otázka, před kterou stojí staří lidé.
Když se mu však opravdu nepodařilo dosáhnout dovršení v kultivaci a nevynaložil dostatečné
úsilí, může mít pouze následující tři možnosti. Jedna je pokračovat v kultivaci v dalším životě. Moje
Tělo zákona se bude o něho starat a dokonce se postará o jeho reinkarnaci. Bude uděláno takové
uspořádání, že se narodí do rodiny, kde může získat Zákon. Další možnost je, že už nechcete
praktikovat kultivaci. Protože lidstvo má mnoho utrpení, půjdete na tu úroveň, kterou dosáhla vaše
kultivace. Když jste překročili Tři říše, stanete se obyčejným příslušníkem na dané úrovni nebes za
Třemi říšemi. Když jste nepřekročili Tři říše, budete v rámci Tří říší a stanete se božstvem na té
úrovni nebe. Bytost, která je v rámci Tří říší však za pět set nebo tři sta let stále musí sestupovat
dolů do šesticestné reinkarnace, až na to, že tam nahoře si bude užívat štěstí během několika stovek
roků. To je druhá možnost. Další možnost je, že někdo skutečně praktikoval kultivaci velmi dobře,
ale nedosáhl standardu, avšak kvůli jeho pochopení Zákona, nebo protože má nějaké zvláštní
zásluhy, smí jít bez reinkarnace do Falun ráje a stát se běžným členem Falun ráje, který je také za
Třemi říšemi. To je samozřejmě velmi dobře. Ale takovýchto lidí je relativně málo a požadavky jsou
poměrně přísné. Není však ani Buddhou, ani Arhatem ani Bóddhisattvou. Je obyčejným členem
Falun ráje. Takto se mají věci. Ve skutečnosti, získali jste Zákon a vaše příležitost kultivovat
buddhovství už je zasazena.
Otázka: Mám otázku. Jak se určuje úroveň člověka?
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Mistr: Učinil jsem takovéto vyhlášení. Řekl jsem, že když moudrý člověk uslyší Tao, bude ho
následovat usilovně. Půjčil jsem si slova Lao C´. Když průměrný člověk uslyší Tao, bude ho jednou
dělat a jednou ne. Když hloupý člověk uslyší Tao, bude se mu smát. Co to znamená? „Když moudrý
člověk uslyší Tao“ znamená, že po vyslechnutí něčeho o kultivační praxi, tento člověk ji bude
okamžitě praktikovat a bude v ni také věřit. Takového člověka není snadné najít. Chopí se
příležitosti a bude s kultivací pokračovat až do konce. Toto je moudrý člověk. Když moudrý člověk
uslyší Tao, bude ho následovat usilovně. Když průměrný člověk uslyší Tao, bude ho jednou dělat a
jednou ne. Co to znamená? Znamená to, že když člověk vidí, že každý přichází, aby ho praktikoval,
bude to také následovat a bude se mu zdát celkem dobrý. Možná na něj zapomene, když je
zaneprázdněný nebo když ho trápí problémy světských lidí. Jiní ho také nestudují. Já mohu také
přestat. Nezáleží na tom, zda studuji nebo ne. Toto se nazývá „když průměrný člověk uslyší Tao,
bude ho jednou dělat a jednou ne“. Může a nemusí být v kultivaci úspěšný. Všechno to záleží na
člověku samotném, zda může uspět v kultivaci nebo ne. Když hloupý člověk uslyší Tao, bude se mu
smát. Potom co uslyší Tao, tento hloupý člověk se mu bude hlasitě smát. Jaká kultivační praxe? Je
to všechno pověra a nebude tomu věřit. Samozřejmě, je velmi nepravděpodobné, že ho bude
praktikovat. Takto to je. Co se týká toho, jak vysoko může kultivace člověka dosáhnout, myslím, že
to všechno záleží na tom, kolik může snést jeho srdce. Když vykročíte z těchto dveří a setkáte se s
nějakými problémy, nemusíte být schopni je tolerovat. Já to tady vysvětluji a každému se to zdá
dobré. Při praktikování ortodoxního Zákona neseme energii dobroty a laskavé vlídnosti. Proto,
každý kdo tu sedí, se cítí velmi dobře a chce mě poslouchat. V budoucnosti budete také praktikovat
kultivaci takto. Praktikování kultivace v ortodoxním Zákoně je tedy takovéto. Jakmile však
vykročíte z těchto dveří, budete úplně jiní. Některé připoutanosti světských lidí se objeví ve vaší
mysli a budou velmi silné. Můžete zapomenout na kultivační praxi. Toto nebude stačit.
Otázka: Můžete říci něco více o míšencích?
Mistr: Už jsem o míšencích mluvil. Zmínil jsem tento jev jen v tomto období konce Dharmy.
Když jste míšenec, není to samozřejmě ani vaše chyba, ani chyba vašich rodičů. Je to jen ta
chaotická situace způsobená lidstvem, ve které se objevil tento jev. Žlutí lidé, bílí lidé a černí lidé
mají odpovídající rasy v nebi. Potom, když člověk není z jejich rasy nebo nepatří k jejich lidem,
nebudou se o něho starat. Toto je pravda a není to tak, že bych si tu něco vymýšlel. To, co všem
říkám, jsou nebeská tajemství. Všichni míšenci se narodili v období konce Dharmy. Lidi z toho není
možné vinit, protože každý je unášen proudem a nikdo nezná pravdu. Takovýmto způsobem se
objevili. Když chcete praktikovat kultivaci, mohu pomoci. Co se týká ráje, do kterého půjdete,
musíme se podívat na vaši situaci. Přizpůsobím více z té části, která byla lépe zachována. V každém
případě byste se měli zaměřit na svou kultivaci a neměli byste se znepokojovat těmito věcmi. Není
se čeho obávat, nyní když jste získali Zákon. V minulosti jsem o těchto věcech nemluvil, když jsem
vyučoval Zákon. Ale tyto věci budou člověku dříve či později řečeny.
Otázka: Nebylo by to dobré, kdyby se celé lidstvo stalo vegetariány?
Mistr: Nebylo. To si vy tak myslíte. Nebe určilo kritéria pro lidský život. Pouze když žijí takto,
mohou být lidskými bytostmi. Bezpochyby, maso může poskytnout lidskému tělu více kalorií než
rostliny. Kultivační praxe je však odlišná.
Otázka: Řekl byste nám, prosím, zda je specifické kritérium pro stav klidu, když praktikujeme
meditaci v sedě? Ovlivní to dosažení dingu, když hlavní vědomí člověka praktikujícího Dafa
neustále o sobě přemýšlí?
Mistr: Hlavní vědomí a dosažení dingu (stav prázdné a přece vědomé mysli, koncentrace) jsou
dvě odlišné věci. Zpočátku je pro člověka nemožné dosáhnout klidu. Proč člověk nemůže
dosáhnout klidu? Je to proto, že člověk má příliš mnoho připoutaností. Neexistuje světská věc, o
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které byste nerozmýšleli – vaše firma, vaše studium, vaše práce, konflikt mezi jedním a druhým,
nemoc vašeho dítěte, vaši rodiče bez dozoru atd. Každá věc váží velmi mnoho ve vaší mysli.
Prosím, přemýšlejte o tom. Jak můžete dosáhnout klidu s tímto vším ve vaší mysli? Jakmile si
sednete, samo se to objeví, i když prohlašujete, že o ničem nepřemýšlíte. Takže žádná metoda
nezaručí klid. Je to jak se praví v mé knize, že i když můžete prohlašovat, že dokážete dosáhnout
klidu recitováním jména Buddhy, nebo díváním se na své srdce, nebo počítáním čísel, vaše mysl ani
tak nemůže dosáhnout klidu. Jsou to jen prostředky, ale nemohou hrát rozhodující úlohu. Jediným
způsobem je postupně se stát lhostejným ke všem připoutanostem, připoutanostem běžných lidí.
Když s nimi zacházíte s nezájmem, přirozeně budete schopni dosáhnout klidu. Když jste opravdu
schopný dosáhnout klidu, jste už na velmi vysoké úrovni. Je tu však jeden bod. Bude člověk jako
mnich, který nic nechce, ani nemá žádné materiální vlastnictví, jakmile praktikuje kultivaci ve
Falun Dafa? Vůbec ne. V naší kultivační praxi se maximálně přizpůsobujeme životu světských lidí.
Protože jste v běžné lidské společnosti, neměli byste být zvláštní a na povrchu byste neměli být
odlišní od obyčejného člověka. Proto by se člověk v kultivační praxi měl, jak je to jen možné,
přizpůsobit životu světských lidí. Ti mladí lidé, kteří se mají brát, by se měli vzít. Praxe neovlivňuje
to, jaké zaměstnání máte dělat nebo jakou pozici máte zastávat. Mluvíme o principu, který říká, že
člověk bude mít své problémy na každé úrovni běžné lidské společnosti. Vynechejme náboženské
formality. Taoistická škola nemůže jít za své Tai-ji a ani buddhismus nemůže jít za své principy. My
proto opouštíme to, co je řečeno v náboženstvích. My mluvíme o principech celého vesmíru.
Vidíme, že bez ohledu na to, z které úrovně pocházíte nebo jaký druh věcí nebo práce děláte,
všichni můžete praktikovat kultivaci. Proč je to tak? Obyčejný dělník, například, aby si zabezpečil
stravu a šaty, bude mít konflikty s lidmi kolem a při své práci. Potom se z takovýchto konfliktů
může naučit, jak být dobrým člověkem. Co se týká řadového pracovníka pracující inteligence,
úředníka, on se také může naučit jak být dobrým člověkem na své úrovni. I tam jsou tahanice o
osobní zájmy mezi jedním a druhým. Ve všech ohledech se v takovýchto konfliktech může člověk
naučit jak být dobrým člověkem. Co se týká šéfa, může se naučit jak podnikat na své úrovni a jak
být dobrým člověkem při konfliktech mezi šéfy nebo jinými lidmi. On má také své konflikty. Totéž
platí i pro prezidenta. Když je prezidentem, má starosti o svoji zemi a pracuje pro ni. Některé věci
jdou hladce a jiné ne. Jsou věci vykonané úspěšně a jsou věci, které nejsou vykonané úspěšně. Jsou
tu také konflikty mezi jedním národem a druhým. Proto má své věci, o které se stará. Takto člověk
žije. Proto se na žádné úrovni nemůžete odtrhnout od lidského světa, lidí a společnosti. Všichni
budete mít konflikty. V těchto konfliktech se naučíte jak být dobrým člověkem. Když se můžete stát
dobrým člověkem, převýšíte světské lidi.
To o čem mluvíme je takovýto princip. Není to na to, abychom vás něčeho zbavili materiálně, ale
abychom odstranili tu lidskou připoutanost. Jakkoliv je velká vaše firma, nebude to ovlivňovat vaši
kultivační praxi. Když je vaše firma velká, určitě vyděláte více peněz. Ve své mysli však nebudete
vidět peníze tak cenné jako váš život, ani se nestanete velmi připoutaný k drobným ziskům. Nejste
takovýto. Váš dům může být postavený ze zlata, ale vy se toho v srdci nedržíte a berete to velmi
zlehka. Toto je norma, která je vyžadovaná od našich praktikujících. Bez ohledu na to, jak vysoká je
vaše pozice, stále můžete dělat dobré skutky pro lidi. Vyžadujeme od praktikujících, aby následovali
tuto normu. Není to tak? Saháme nad náboženství, když mluvíme o takovéto věci a mluvíme o její
podstatě. Člověk může praktikovat kultivaci v libovolném prostředí. Je tu však jeden bod.
Praktikování kultivace mezi světskými lidmi se zaměřuje přímo na zocelování srdce. Důvod, proč
jsem řekl, že vás skutečně spasím je ten, že se skutečně zlepšíte a skutečně snesete tento
společenský tlak. Vy se skutečně zlepšujete. Z tohoto důvodu tento gong má být daný vám a my vás
spasíme.
Pomocné vědomí může získat gong také, ale vždy je pouze vaším strážcem Zákona. Může také
uspět v kultivaci a následovat vás. I když jsem takovouto věc dnes prozradil, stále nemůžete
pochopit její hluboký význam. Dovolte mi říci všem, že někteří lidé stále hovoří o jiných
kultivačních cestách, jaká je tato praxe nebo jaká je tamta praxe. Stále nemůžete pochopit význam
toho, co jsem právě řekl! V historii všechny kultivační cesty zachraňovaly vaše pomocné vědomí
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namísto vás a ony vás nespasí! Odhalil jsem tajemství tisíců pradávných věků. Setkal jsem se s
mnohými těžkostmi při odhalovaní této věci. V minulosti, bez ohledu na to, jak usilovně jste
praktikovali kultivaci, stále jste nebyli spaseni. Koho jste kultivovali? Praktikovali jste kultivaci po
celý život a stále jste museli následovat šest cest reinkarnace. Nevěděli jste jako co se narodíte v
dalším životě. Neřekli byste, že jste byli politováníhodní?! Proč to bylo tak? V minulosti ani
náboženství ani jiné kultivační praxe nezachraňovaly toto hlavní vědomí, protože považovaly za
příliš složité spasit hlavní vědomí, které bylo v takovém velkém bludišti. Říkám to takto a každý si
může myslet, že tomu rozumí. Jakmile vyjde z těchto dveří, bude se ale chovat jako obvykle. Když
se setká s praktickým zájmem běžných lidi, vrhne se na to a bude se o to rvát s jinými. Zaručeně se
bude chovat takto. Proto se bohům zdálo příliš složité zachraňovat lidi. To, co však zachraňuji já
jste vy. Vaše pomocné vědomí má také totéž jméno jako vy. Zrodilo se z mateřského lůna a ovládá
toto tělo, kromě toho, že vy nevíte o jeho existenci. To, co oni spasili bylo ono. I když se vám zdálo,
že hovoří s vámi, ve skutečnosti mluvili s ním. Příležitostně jste řekli něco podvědomě. Nemluvil to
však váš mozek. Mnoho lidí dělá meditaci v sedě. Jakmile si tam sednou, nebudou nic vědět a
budou tam sedět po několik hodin. „Ach,“ člověk může být i tak velmi šťastný, když vyjde z dingu,
„podívej, jak dobře jsem praktikoval a seděl jsem tam v transu několik hodin“. Je to velmi smutné!
Praktikovali jste gong? Víte to? Celé praktikování bylo pro jiné.
V minulosti vám některé taoistické praktiky řekly, abyste pili alkohol kvůli znecitlivění vašeho
hlavního vědomí, takže pomocné vědomí mohlo praktikovat kultivaci. Mnoho taoistů pilo alkohol a
pili, aby znecitlivěli. Ztratí vědomí a hluboko usnou. Pomocné vědomí bude potom vzato pryč, aby
praktikovalo. I když jsem to takto zmínil, to co jsem řekl je tajemství tisíců dávných věků. Měli tuto
metodu nebo tamtu metodu, protože zjistili, že člověk nemůže uspět v kultivaci. Protože někdo
dovršil svoji kultivaci z vašeho těla, považovali vás také za toho, kdo si vybudoval ctnost a trpěl.
Nakonec, věnovali jste své mládí náboženství. Co by se mělo udělat? Možná byli také dobrosrdeční
a v dalším životě vás nechali narodit se do pomocného vědomí. Mohlo to být takto. Takováto
možnost se mi zdá velmi nepatrná. Potom vás požádali, abyste praktikovali kultivaci, což bylo také
velmi zřídkavé. Někteří lidé však byli odměněni bohatstvím. Jak byl člověk odměněn bohatstvím?
Člověk se stal vysoko postaveným úředníkem, vydělávajícím velké bohatství a dělal velké obchody.
Jeho následující život byl takovýto, protože jeho život si nakonec vytvořil ctnost a štěstí. Nemyslím
si, že někdo, kdo tu sedí, by chtěl být takovýto. Pokaždé, potom co jsem mluvil o této otázce, když
mi stále někdo říká, jaká je tato nebo tamta praxe a jaké je toto či tamto náboženství, zdá se mi, že
jeho kvalita osvícení je velmi malá. Každý si může přečíst vlastnosti našeho Falun Dafa, které jsou
tu všechny napsané. Lidé jim nevěnují pozornost a pustí to z hlavy jako úplně obyčejné fráze. Je to
ustanovení vesmíru. Bylo to tak v minulosti.
Možná když vykročíte z tohoto místa, budete se cítit fyzicky velmi pohodlně. Je tu však jeden
bod. V průběhu vaší kultivační praxe se vaše tělo může znovu cítit nepohodlně. Proč je to tak? Je to
proto, že máte karmu z jednoho života za druhým a nemůže být vytlačena ven všechna najednou.
Člověk by byl ihned mrtvý, kdyby byla celá karma vytlačena ven najednou. Proto budeme postupně
odbourávat takovouto karmu z vnitřního těla. Takže po určitém čase se budete cítit fyzicky velmi
nepříjemně a můžete se divit: „Je to nemoc?“ Říkám všem, že to není nemoc. Ale, bude se jevit
mimořádně bolestivá. Některé jsou velmi vážné a zdají se být velmi vážné. Někteří lidé to však vědí
a potěší se vždy, když se cítí zle. Říkají, Učitel se o mě stará a odstraňuje moji nemoc a karmu.
Někteří lidé budou dost znepokojení, když se necítí fyzicky nepohodlně. „Učitel se o mě nestará;
proč si neodstraňuji karmu?“ Ale někteří noví praktikující to obvykle považují za nemoc a berou
léky, jen co se necítí dobře. Myslí si, že je lépe, když praktikují kultivaci a současně berou léky. My
jsme však viděli princip, že nemocnice nemohou odstranit karmu a lékaři nejsou praktikujícími,
nemají proto takové silné ctnosti. Jsou to odborníci mezi světskými lidmi, kteří mohou odstranit
pouze bolest na povrchu a nechat tuto chorobu pro vás v hlubší dimenzi. Braní léku slouží na jejich
zatlačení do nitra těla a je to vlastně hromadění. Člověk na povrchu nemusí cítit bolest, ale je to
uloženo v hlubší úrovni těla. Vykonání operace je také to samé. Například předpokládejme, že
člověk má nádor a odstranili mu ho. Odřízli pouze látku na povrchu, přičemž pravá příčina nemoci
je v jiné dimenzi, které se nikdo nedotkl. Tato velmi vážná nemoc z karmy se tedy vrátí. Někteří se
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zdají být uzdravení a nebudou mít recidivu v tomto životě. Potom přijdou zpět v dalším životě.
Protože jsou zatlačené do hlubší úrovně, dříve či později se vrátí. Karma člověka musí být tak či tak
splacená a je to jednoduše takový princip. My jsme tu vytlačili všechny vaše špinavé věci od
prapůvodního zdroje vašeho života. Nikdo však nedělá takovou věc. Pouze když praktikujete
kultivaci, uděláme to pro vás. Ale každý si musí dobře vést svůj charakter a neměl by si myslet
„ach, znova jsem nemocný,“ když se cítíte nezdravě. Když takto přemýšlíte, potom užívejte lék,
když přijde vaše nemoc. Nebudeme zasahovat, protože kultivační praxe závisí na kvalitě osvícení a
ne na násilných předpisech. Neříkali jsme, že nemáte brát léky, když se necítíte dobře. Neříkali jsme
to.
Někteří lidé se nedokáží považovat za praktikující. Pouze praktikují cvičení bez studování
Zákona a dělají cokoliv. I když se vám zdá, že praktikují cvičení, moje Tělo zákona se o ně nebude
starat. Když se o ně nikdo nestará, jsou to jen běžní lidé a onemocní. Když stanovíme pravidlo,
které vám zakáže brát léky a vy se nebudete chovat podle standardu praktikujícího a zůstanete
světskou osobou, budete prohlašovat, že Li Hongzhi vám nedovolí brát léky, když onemocníte.
Proto neříkám, zda by člověk měl nebo neměl brát léky a měli byste si to rozhodnout sami. Je to ve
skutečnosti zkouška pro vás. Když se nedokážete považovat za praktikujícího, budete mít stále
nemoci. Je to jednoduše takovýto princip a my jsme jen zmínili tento princip. Proto jsem všem řekl,
že když chcete v budoucnosti praktikovat kultivaci, fyzické nepohodlí, které zažíváte, je velmi
pravděpodobně karma z vašich předcházejících životů, která je vytlačována. Zjistil jsem, že někteří
lidé byli znova narození mnohokrát a někteří více než stokrát. V každém životě bylo mnoho
nemocí, které budou muset být všechny vytlačené. V každém případě, všechny musí být odstraněny.
Většina z nich bude odstraněna z jiné dimenze a část pro vás musí být odstraněná. Ale nemohou být
všechny odstraněny z jiné dimenze, protože vás musíme přinutit trochu trpět. Když člověk netrpí,
znamená to, že neplatí za zlé věci, které udělal. Jednoho dne, když uspějete v kultivaci a postaví vás
do buddhovského stavu, cítili byste se tam dost nepohodlně. Jiní by se také divili: „Jak se ten sem
nahoru dostal?“ Je to správné? Musíte tedy vydržet část bolesti. Potom, když to snášíte, zlepšíte si
svoji kvalitu osvícení. Budete to považovat za chorobu? Nebo to budete považovat za odstraňování
karmy u praktikujícího?
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