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Učení Zákona v New Yorku
23. března, 1997
Protože žiju daleko a dělí nás oceány, není lehké se s vámi setkat. Ale i když mě nemůžete vidět
osobně, dokud praktikujete kultivaci, jsem vlastně přímo po vašem boku. A dokud kultivaci
praktikujete, mohu být za vás zodpovědný po celou cestu až do konce; co víc, starám se o vás v
každém okamžiku. (Potlesk) Kdokoli to nedělá tímto způsobem, je to totéž jako učení zlé praxe,
dělání špatných věcí a náhodné prozrazování nebeských tajemství. Samozřejmě, protože už to víte z
vlastní zkušenosti, nepotřebuji to příliš vysvětlovat. Mluvím jen o tom, co mohu udělat, a nemluvím
o tom, co nemohu. Proto se Velký Zákon vyvíjel zdravě.
Když jsem se s vámi setkal posledně, nebylo zde tak mnoho lidí. Samozřejmě, je mnoho dalších
lidí, kteří zde nejsou, protože se nemohli uvolnit z práce. Tedy, od chvíle, kdy jsem se s vámi setkal
naposledy, máme mnoho dalších lidí, kteří vstoupili do Tao a obdrželi Zákon. Věřím, že je to síla
Velkého Zákona, díky které se tento Zákon může tak rychle vyvinout a rozšířit v tak velkém
měřítku. Mezitím, cesta, kterou jsme se vydali v procesu šíření Velkého Zákona, byla správná.
Jelikož jsme byli opravdu zodpovědní našim studentům a společnosti, byli jsme schopni dosáhnout
těchto výsledků. Protože je velmi málo šancí se s vámi setkat – není pro mě lehké dostat se do
Spojených států. Je třeba vízum, a tak je to poněkud obtížné – teď, když jsme schopni se setkat, chci
udělat maximum, abych vám pomohl vyřešit některé z vašich problémů. Můžete položit jakékoli
otázky a já vám na ně odpovím. Využijme co nejlépe tuto příležitost na pomoc při řešení některých
vašich komplikovaných a obtížných otázek, a mějme ve Spojených státech ještě zdravější vývoj
Velkého Zákona. Původně jsem chtěl říci studentům o určitých specifických záležitostech, ale
někteří z vás v publiku měli včera „zvláštní příležitost“. Jelikož přišli brzy, zodpověděl jsem včera
nějaké jejich otázky. Ale buďte bez starosti, nebuďte z toho dnes lítostiví: ti z vás, kteří to včera
neslyšeli, stále mohou pokládat otázky a já vám na ně budu odpovídat.
Využiji tohoto času, abych vám pověděl o záležitostech spojených s kultivací, jinými slovy
Zákon. Vím, že během tohoto období jste se rychle zlepšili – velmi rychle, ve skutečnosti. Když
jsem se posledně vrátil do Číny ze Spojených států, řekl jsem studentům v Číně, že Spojené státy
jsou speciálním místem a že je zde mnoho vynikajících lidí – konkrétně vynikajících Číňanů. Tito
lidé mají dost dobré vrozené vlastnosti, hluboké pochopení Dafa, rychlejší chápání a dělají rychlejší
průlomy v úrovních. Máte tyto přednosti. Ale nebuďte spokojení, protože máte také připoutání a
překážky v různých formách, které je třeba překonat, a jen potom se můžete zlepšovat ještě rychleji.
Budu teď mluvit o choroboplodné karmě, problému, který zmátl mnoho našich studentů, kteří
nestudovali Zákon na hluboké úrovni. I když jsem už ve své knize vysvětlil, jak bychom se my
kultivující měli vypořádat s nevolností. Promluvím o tom znovu z jiného úhlu. Faktem je, že
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bychom se my kultivující neměli považovat za běžné lidi. Jak víte, když se v dávných dobách někdo
stal mnichem, lidé ho už nepovažovali za běžného člověka – byl už napůl bohem. Takže jaký je
rozdíl mezi člověkem a bohem? Lidská bytost má emoce (qing) – velmi silné emoce. Lidské bytosti
žijí své životy právě pro tyto emoce. Bez emocí nemůžete žít v tomto světě. Co máte rádi, jaké máte
koníčky, z čeho jste šťastní, co vás rozčiluje, láska v rodině, láska mezi mužem a ženou, láska k
dětem, co chcete dělat, co nechcete dělat, jaké druhy věcí máte rádi, jaké druhy věcí nemáte rádi a
tak dále – všechno pochází z lidských emocí. Nebýt těchto lidských emocí, nebyla by ani společnost
běžných lidí. Uprostřed stavu těchto emocí, co lidé dělají ve stavu běžného člověka, nemůže být
považováno za nesprávné. Tak proč řeklo mnoho lidí minulých generací, že jsou všechna lidská
pochopení nesprávná? To proto, že ti, kdo to říkali, už nebyli běžní lidé a viděli lidi z jiné sféry. Ale
jelikož jsou lidé mezi běžnými lidmi, nemůžete říci, že jsou špatní. Jak jsem řekl včera, přestože je
tato lidská společnost příšerná, je to stále jedna z úrovní – nejnižší úroveň – která prochází skrz celý
vesmír od shora dolů a je projevem povahy vesmíru – Dafa – na nejnižší úrovni. Bez této lidské
úrovně by to nešlo. Je také nemožné, aby se každý kultivoval na Buddhu. Je nemožné, aby
neexistovala lidská společnost – prostě existuje tímto způsobem. Toto je zkrátka velmi zvláštní
prostředí a může vytvářet lidi vyšších sfér. Takže je to jiné, když vidíte lidské bytosti z perspektivy
vyšších sfér. Proto jsem řekl, že jako kultivující nemůžete používat názory běžných lidí na
vyhodnocování toho, co vidíte, s čím přicházíte do kontaktu nebo co prožíváte. Musíte se tedy držet
vyššího standardu.
Když se běžnému člověku udělá zle a nejde do nemocnice nebo si nevezme léky, není to v
souladu s principy běžných lidí a lidé to nemohou přijmout: „Samozřejmě, že si člověk potřebuje
vzít léky, když je mu zle.“ „Samozřejmě, že člověk potřebuje do nemocnice na léčení, když se mu
udělá zle.“ Takto to lidé řeší a není to nesprávné. Ale jako kultivující se nemůžete považovat za
běžného člověka. Trochu vážněji řečeno, už nejste člověk. Jak jsem právě řekl, lidé mají všemožné
emoce a touhy a žijí pro emoce (qing). V průběhu kultivace postupně berete tyto věci více zlehka a
postupně je necháváte odejít, až je zcela zahodíte. Člověk žije pro tyto věci, ale vy ne. Můžete být
stejný jako člověk? Nejste stejný. Když je to tak, proč nepoužíváte principy vysokých úrovní, které
se liší od těch lidských, na zhodnocení problémů a zhodnocení sebe a věcí, na které narazíte? Takto
by to mělo být. Proto jsem vám řekl, že když cítíme my kultivující někde v těle nepohodlí, není to
nemoc. I když to, co lidé považují za stav nemoci, a stav, který se odráží v těle kultivujícího, když
se redukuje jeho karma, je stejné. Pro běžné lidi je těžké to rozlišit. Proto kultivační praxe
zdůrazňuje osvícení (wu). Kdyby nebyly stejné, každý by praktikoval kultivaci a otázka osvícení by
neexistovala. Kdyby se ve vašem těle odehrávaly samé úžasné věci a dokonce i drobné nepohodlí
byste cítili tak jako nesmrtelní, řekněte, kdo by se nekultivoval? Každý by se kultivoval, ale pak by
se to nepočítalo – nepočítalo by se to za kultivaci. Mimoto, lidé nemají dovoleno kultivovat se
takto, tedy bez osvícení. Takže v kultivaci budete zkoušeni v nejistotě, co je pravé a co falešné, aby
se vidělo, jak se s tím vypořádáte a zdali se považujete za kultivujícího, nebo průměrnou, běžnou
osobu. Není to proto, aby se vidělo, zda se dokážete kultivovat? Samozřejmě, že vypadáte normálně
a na povrchu se nelišíte od běžného člověka, ale ve skutečnosti jste kultivující.
Včera jsem probíral kultivaci Buddhova Zákona. Kultivace je nejdůležitější věc ve vesmíru.
Lidská bytost se chce pozvednout do tak vysoké sféry a stát se Arhatem, Bódhisattvou, Buddhou,
Taem nebo Bohem; když se lidská bytost s tělem plným karmy stává Bohem, nemyslíte, že je to
vážná věc? Neměli byste se na to dívat striktně a s vysokými požadavky a držet se spravedlivého
myšlení? Když se na to stále díváte z perspektivy běžného člověka, nejste sám běžným člověkem?
Je to tak vážná věc – umožnit vám, stát se Buddhou – přesto se stále považujete za člověka a
hodnotíte tyto věci lidskými principy. Pak to nebude fungovat, neberete to vážně, takže se nemůžete
kultivovat. Buddhové, Taové a Bohové nejsou takoví, jak si myslí dnešní mniši a dnešní lidé. Jak
víte, Buddhové a Bohové nemají emoce běžných lidí, ani způsoby myšlení běžných lidí nebo
názory z pochopení věcí běžnými lidmi. Jejich způsob myšlení je ve zcela jiné sféře a jsou bez
jakýchkoli konceptů a názorů na věci. Lidé si teď Buddhy a Bódhisattvy polidštili a přemýšlejí o
nich, jako by měli lidské emoce a lidskost. Když jdou někteří lidé do chrámů uctívat Buddhy a pálit
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kadidlo, nejdou tam kvůli kultivaci, nebo z úcty, ale žádat si věci – žádají Buddhy se svými
připoutanostmi. Přemýšlejte o tom, jak špatný záměr to je!
V minulosti lidé uctívali Buddhy pouze z úcty. Tedy, místo žádání si něčeho pro sebe, přišli vzdát
Buddhům svou úctu, uctívat Buddhy, nebo se kultivovat na Buddhy, jelikož Buddhové jsou
majestátní a Buddhové lidstvo chrání v ohromném měřítku. Ale dnes už lidé takoví nejsou. V
minulosti měli lidé vždy spravedlivé myšlenky, když mysleli na Buddhu nebo Bódhisattvu, a slovo
„Buddha“ nebo „Bódhisattva“ zmiňovali pouze s ohromným respektem, cítíce, že jsou velkolepí a
majestátní. Ale dnešní lidé už nemají takové pojetí. Lidé jen tak otevřou ústa a mluví o Buddzích,
mluví jen tak o Buddzích a Bódhisattvách, jako by jim ta slova rostla na jazyku. Dokonce jen tak
vyřezávají a malují obraz Buddhy, jakkoli chtějí, a dají ho, kamkoli chtějí. Obrázky Buddhy
Amitábhy a Svaté Marie se dokonce lepí na hřbitovech. Je to opravdu, jako by lidé řídili Bohy, aby
se starali o mrtvé, jako by lidé nařizovali Bohům dělat tohle a tamto. Není to ten záměr? Všichni o
tom přemýšlejte: Bůh je tak svatý a majestátní – jediným mávnutím ruky může přinést štěstí celému
lidstvu a dalším mávnutím ruky mu může přinést zkázu. Přesto s ním zacházíte takto? Nebýt jejich
milosrdenství k lidem, byli by lidé okamžitě vyhlazeni beze stopy, když z nevědomosti dělají špatné
věci. Jen tomu teď lidé nerozumějí, a tak si troufnou takto jednat. Ve skutečnosti se rouhají
Buddhům. Je to právě tak, jak jsem řekl posledně. Posledně jsem se zmínil, že dokonce i menu v
restauracích obsahují jídla, nazvaná „Buddha skáče přes zeď“ a tak dále. Buddha nemá žádná
připoutání k barvě nebo chuti. Říkat, že když Buddha ucítí tu báječnou vůni, přeskočí zeď, aby se
najedl – není to nejzvrhlejší rouhání se Buddhovi? Jsou také jídla nazvaná „Arhatovo vegetariánské
jídlo“ a tak dále. Ani Arhat nemá připoutání k barvě a chuti běžných lidí. Přesto říkáte, že jídlo
nazvané „Arhatovo vegetariánské jídlo“ je potravou Arhata – neurážíte ho? Jídlo běžných lidí jim
připadá špinavé. Takže jejich stav mysli je odlišný od lidského. Hnáni penězi a touhami, způsobili
teď lidé tuto situaci vůči Bohům a Buddhům. Buddhové, Taové a Bohové nemají lidské názory
nebo způsoby myšlení běžných lidí. Ale jak jsem právě řekl, lidé chodí uctívat Buddhu ne se srdcem
veliké úcty, nebo s přáním se kultivovat, ale proto, aby Buddhu žádali o věci: „Požehnej mi, ať mám
syna, ať vydělám jmění, odstraň má neštěstí, zbav mě utrpení.“ Takové jsou všechny jejich úmysly.
Avšak Buddhové se do těchto věcí nezapojují – nabízejí lidem definitivní spásu. Kdybys byl
schopen žít jako nesmrtelní, užívat si veškerého pohodlí mezi běžnými lidmi, mít spoustu peněz a
nemít neštěstí a smůlu, opravdu bys nechtěl kultivovat Buddhovství nebo stát se Bohem. S takovým
komfortem už bys bohem byl. Není možné, aby se věci děly takto.
Život za životem lidé vytvářejí karmu. Těžkosti, utrpení, strasti, nedostatek peněz a mnoho
nemocí v tomto a dalším životě přináší člověku jeho vlastní karma. Pouze potom, co splatíte svou
karmu, se vám bude dobře dařit a můžete mít štěstí. Je nepřípustné, aby za špatnosti nebylo
zaplaceno – ve vesmíru existuje tento princip. Můžete cítit, že věci, které se staly v minulém životě
a v životě následujícím, musí mít co dočinění se dvěma různými lidmi. Ve skutečnosti, když na vás
hledí ostatní, dívají se na průběh celé vaší existence. Je to, jako kdyby ses ráno probudil a řekl, že
to, co jsi včera udělal, s tebou nemá nic společného, a co jsi udělal včera, jsi neudělal ty. Ale
všechno jsi to udělal ty a takto se dívají na život člověka. Před chvílí jsem tedy odbočil, abych
objasnil tuto myšlenku: Nemůžete se na tyto věci dívat s lidskými názory. Běžný člověk potřebuje
léky, když se mu udělá zle. Ale vy, jako kultivující, ani vám nezakazuji brát léky. Ale nemluvíme o
kultivaci? A nemluvíme o osvícení? Nevyžaduje se od vás osvícení se ke všemu. Jakkoli mnoho jste
schopni se osvítit, je to v pořádku. Když někdo říká, že nemůže, „Ne, nemohu se zbavit tohoto
připoutání. Stále musím brát léky. I když praktikuji kultivaci, stále musím brát léky.“ Jak se dívám
na tuto záležitost? Jen je mi líto, že má chabou kvalitu osvícení a že neprošel zkouškou. Mohl se
zlepšit a udělat velký krok k Dovršení, ale on ten krok neudělal. Jen je mi to líto a neřekl jsem, že
tato osoba už víc není dobrá. Ani jsem neřekl, že se osoba absolutně nemůže kultivovat, jakmile si
jednou vezme lék. To proto, že kvalitu osvícení má každý jinou a různé jsou i vrozené vlastnosti.
Jen když se zlepšíte, můžete projít touto zkouškou a získat nové pochopení. Když se nedokážete
zlepšit a zcela se neosvítíte k této záležitosti, znamená to, že jste v tomto ohledu stále běžným
člověkem. Ale nedá se říci, že nejste dobrý vůbec.
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Dovolte mi říci víc o vztahu mezi braním léků a odstraňováním karmy. Zrovna jsem řekl, že
nemoc způsobuje karma, nahromaděná život za životem. Co je to karma? Menší částice karmy,
které existují v jiných dimenzích – čím menší je částečka, tím mocnější je. Ty když prosáknou do
naší dimenze, je to mikroorganismus, nejmikroskopičtější virus. Řekli byste tedy, že je nemoc
náhodná? Nemůže to být pochopeno moderní medicínou, nebo moderní vědou, která může pochopit
jen takové úkazy, které se projevují v této povrchové dimenzi, sestavené z vrstvy největších částic,
které jsou tvořeny molekulami. Takže je to považováno za nemoc, nádor, infekci někde, nebo něco
jiného; ale dnešní věda nedokáže vidět základní příčinu, proč lidé onemocní, a vždy vysvětluje
omezené důvody, které běžní lidé dovedou pochopit. Samozřejmě, když někdo onemocní, obvykle
se to přizpůsobí principům na úrovni tohoto světa a obvykle je tu nějaký vnější faktor v tomto světě,
který navodí projev choroby. Pak se to jeví jako v souladu s principy tohoto světa. Ve skutečnosti je
to jen vnější faktor, který to přizpůsobí principům tohoto světa nebo stavu tohoto světa. Ale
základní příčina a ta nemoc nevzniká v této dimenzi. Takže, když teď berete léky, zabíjíte tu nemoc
nebo virus na povrchu. Léky opravdu mohou zabít viry na povrchu. A přece gong praktikujícího
automaticky ničí viry a karmu. Ale jakmile lék zabije povrchový virus, který prosákl z jiných
dimenzí, bude to virus-karma na té druhé straně vědět, jelikož je všechno živé, a přestane přicházet.
Pak cítíte, že jste se uzdravili, protože jste bral léky. Dovolte mi ale říci, že se to tam stejně
hromadí. Život za životem si lidé hromadí tuto hmotu. Když se to nahromadí v jistém rozsahu, stane
se osoba nevyléčitelnou a po smrti bude úplně zničena. Ztratí svůj život – navždy ztratí svůj život.
Tak děsivé to je. Vysvětlil jsem vám zde ten vztah. Není to tak, že lidé nemají dovoleno brát léky.
Když se běžnému člověku udělá zle, určitě potřebuje lékařské ošetření.
Ale jak s tím nakládáme my kultivující? Neočišťujeme vaše tělo? Jako letokruhy u stromu, je
karma, život za životem, v samém jádru a v každé vrstvě vašeho těla. Když praktikujete kultivaci,
stále tlačím tuto karmu od středu ven; tlačím a tlačím a tlačím a tlačím, až vám ji úplně vytlačím
ven. A ne všechno to může projít skrze povrch vašich těl. Nebyli byste to schopni snést, kdyby mělo
všechno projít povrchem vašeho těla. Skrze povrch vyjde jen část. Ale stejně cítíte, že se vám náhle
udělalo zle, přijde vám to příšerně nepohodlné a bolestivé, nemůžete to snést, považujete se za
běžnou osobu a jdete si vzít léky. Pak můžete jít a vzít si léky, jelikož jsme nikdy neřekli, že běžní
lidé nemohou brát léky. Říkáme jen, že vaše kvalita osvícení není dostatečná a že jste neprošli dobře
touto zkouškou. Nemáme žádné pravidlo, které říká, že nemůžete brát léky, když praktikujete
kultivaci – nemáme takové přísné pravidlo. Ale učím vás principy Zákona. Chcete nechat odejít tuto
karmu, ale přesto berete léky a tlačíte ji zpět dovnitř – jak se může předpokládat, že očistíme vaše
tělo? Samozřejmě, mohli jsme vám ji všechnu vytlačit v jiných dimenzích. Ale Zákon tohoto
vesmíru má princip: Musíte v tomto ohledu vydržet utrpení, když je vám karma odstraňována.
Musíte snášet stejná utrpení, která jste dřív způsobili jiným. Ale co se týče kultivujících, nemůžeme
vás nechat snášet to všechno stejným způsobem, protože byste zemřeli a pak byste nebyli schopni
se kultivovat. Jako kultivující, potom co dosáhnete Dovršení, splatíte životům požehnáními. Ale
musíte snést část duševního utrpení. Když odoláváte té části, kterou dlužíte ostatním, splácíte
karmu, protože trpíte. Věci nejsou izolované. Když splácíte karmu, musíte se považovat za
praktikujícího uprostřed bolesti. Když to nepovažujete za nemoc, máte opravdu pochopení této
záležitosti na vysoké úrovni, spíše než způsob myšlení běžného člověka. Nezlepšila se potom v
tomto ohledu vaše sféra a mysl? Není to ta otázka? Je to vtip myslet si, že se člověk zlepší v
kultivaci jen samotným prováděním cvičení. Cvičení jsou doplňujícím prostředkem k Dovršení.
Člověk si nikdy nezvýší svou úroveň bez zlepšování své mysli skrze kultivaci. A není to tak, že
se osoba může kultivovat na Buddhu pouhým recitováním písem, jak lidé říkají. Jsou také lidé, kteří
si myslí, že se člověk může kultivovat na Buddhu tím, že dělá hodně dobrých skutků. To všechno
jsou vtipy a všechno jsou to praktiky se záměrem (youwei). Když nepraktikujete vlastní kultivaci, k
čemu je recitování písem? Je naprosto nemožné dosáhnout Buddhovství bez kultivace. Tehdy, když
učil Buddha Šákjamuni Dharmu (Fa), nebyla žádná písma a žádná nebyla, ani když učil Ježíš svůj
Zákon (Fa). Lidé jen praktikovali vlastní kultivaci. Můžete postoupit vzhůru, když nekultivujete
svou mysl? Můžete postoupit vzhůru, když nesplníte požadavky té sféry? Můžete jít do nebe plni
všech druhů emocí a tužeb, s různými připoutanostmi a s touhou po penězích, která převažuje vaše
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přání stát se Buddhou? To je naprosto nemožné. Myslím, že jste to všichni pochopili. To znamená,
že kultivující je neobyčejný, a jako neobyčejná osoba, jak by se měl člověk vyrovnat se stavem
fyzického nepohodlí? Běžní lidé mají nemoci, ale co se týče vašeho těla, vytlačuji vám karmu.
Když je vytlačena na povrch, budete cítit nepohodlí, protože nervová zakončení na povrchu
lidského těla jsou nejcitlivější. Vypadá to, že jste onemocněli, a v některých případech to vypadá
velmi vážně. To se může stát. Jelikož se to může stát, přemýšlejte všichni o tomto: když se
považujete za běžného člověka a když to považujete za nemoc, je to samozřejmě také v pořádku a
můžete jít a vzít si léky. Neprošli jste touto zkouškou a přinejmenším v této záležitosti jste běžným
člověkem. Když tou zkouškou projdete, stanete se v tomto ohledu neobyčejným. Ale když se chcete
kultivovat na Buddhu, musí být vaše pochopení neobyčejné v každém ohledu. Když neopustíte toto
připoutání, nebudete schopni projít touto zkouškou a bude pro vás nemožné dosáhnout Dovršení.
Takže, když ztratíte tuto příležitost, selžete v této zkoušce. Proč jsou někteří naši asistenti a studenti
veteráni, kteří tomu velmi dobře rozumějí, znepokojeni, jakmile vidí studenty brát léky?
Samozřejmě se s tím nedokáží vypořádat tak jako já. Jelikož se mezi sebou dobře znají, řeknou:
„Nemůžeš brát léky,“ a tak dále, dají mu to vědět. Samozřejmě, ta osoba by se k tomu stále
nemusela osvítit: „Proč mě nenecháš brát léky, potom co jsem začal praktikovat?“ Pokud se k tomu
neosvítí, není jednoduché se s touto situací vypořádat. Nemáme striktní pravidlo, zakazující braní
léků. Jen jsem kultivujícím vysvětlil princip, ohledně toho, zda brát, či nebrat léky, raději než říkat
běžným lidem, aby léky nebrali.
Náš Zákon se šíří, aby byl kultivován v tomto světě. Ne každý kultivující se nezbytně stane
Buddhou. Někteří lidé jsou velmi pilní a odhodlaní, takže k Dovršení postupují rychleji. Někteří
lidé možná nejsou tak pilní, takže jejich postup k Dovršení je velmi pomalý. Někteří lidé vypadají,
že se kultivují, ale nekultivují se skutečně; vypadají, že věří, ale nevěří skutečně – takže
pravděpodobně nemohou dosáhnout Dovršení. Ale do té míry, do jaké jde kultivace, se
pravděpodobně nebudou kultivovat zbytečně. Když někdo neuspěje v kultivaci, nebo to nezvládne v
tomto životě, uvidíme, co se stane v příštím životě – snad to bude schopen zvládnout v životě
příštím. Nebo se možná už nebude chtít kultivovat; ale konec konců se vzdal nějakých připoutání v
tomto Velkém Zákonu, slyšel Buddhův Zákon a stal se lepším než běžní lidé skrze kultivaci.
Pravděpodobně si vytvořil nějaká požehnání pro svůj příští život. Mohl by mít velké bohatství, nebo
se stát vysokým hodnostářem v příštím životě. Tyto věci mohou být změněny pouze na požehnání,
tudíž, i když nemohl uspět v kultivaci, nekultivoval se nadarmo. To je ten princip. Myslím, že
jelikož vy, jako kultivující, jste schopni dnes poslouchat Zákon, doufám, že se všichni budete
kultivovat až do konce. Ne každý je schopen poslouchat Buddhův Zákon. Vlastně vám mohu říci,
že jsou Spojené státy dost speciální. Už před dvěma lety jsem přestal vyučovat Zákon, ale ve
Spojených státech je mnoho Číňanů a mezi Američany se najde mnoho dobrosrdečných lidí. Chci,
aby i oni získali Zákon. Vlastně už neučím systematicky, učím jen s ohledem na specifické situace.
Jelikož už je dostupná kniha, může se každý učit čtením knihy. Asistenční centra jsou na místech
také, takže můžete všichni jít a dál praktikovat. Příležitost poslouchat Buddhův Zákon k člověku
přijde jednou za několik tisíc let a někteří lidé ani nemusí mít tuto předurčenou příležitost. To proto,
že během šesti stupňů převtělování se osoba může převtělit do různých zvířat, rostlin nebo látek.
Trvá to několik stovek nebo několik tisíc let, než se jednou převtělí do lidské bytosti. Během těch
několika stovek nebo tisíc let převtělování se také musíte stát lidskou bytostí v tom správném
období, pak se musíte reinkarnovat v místě, kde můžete střetnout tento Zákon a musíte přijít na svět
ve správný čas, abyste měli příležitost to slyšet a byli jste schopni se zúčastnit přednášky.
Samozřejmě, to si žádá mnoho, mnoho takových předurčených událostí, aby to vyšlo, a pouze pak
můžete získat tento Zákon. Není to vůbec jednoduché.
Co učím, je Buddhův Zákon. Myslím, že to je každému jasné. Neučím principy pro běžné lidi.
Mimoto, mnoho otázek o kterých jsem mluvil, nebylo nikdy diskutováno mezi běžnými lidmi a
nejsou znalostmi běžných lidí.
Právě jsem znovu probral záležitost braní léků, protože se tento problém stal patrným v různých
oblastech. Někteří lidé chtějí poškodit Velký Zákon a říkají věci o nebraní léků, jako: „Nemáme
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dovoleno brát léky, jakmile to začneme praktikovat.“ Ve skutečnosti to není tak, že vám nedovoluji
brát léky. Samozřejmě, naši asistenti, kteří jsou zde přítomni, by si také měli dát pozor na své
pracovní metody a nikoho nenutit, aby nebral léky. My pouze vysvětlíme principy. Když se chce
někdo kultivovat, může. Když se nechce kultivovat, i když si zvolí vzít si jed, je to záležitost běžné
osoby. Nikdo jiný nemůže nic udělat, když zůstává jeho mysl nezměněna. Můžeme mluvit pouze o
předurčených vztazích a doporučovat lidem, aby byli dobří. Nutit lidi není kultivace.
Promluvím ještě o něčem jiném. Jelikož vám věnuji celé odpoledne, poté, co domluvím, můžete
klást otázky a já vám na ně odpovím. Mladí lidé v Číně, kteří se narodili po „kulturní revoluci“,
mají velmi nejasné pochopení Buddhů, Bódhisattev a Bohů. Co učím, je Buddhův Zákon. Někteří
lidé vědí, že je dobrý, ale stále nerozumějí určitým pojmům. Vědí velmi málo o věcech z
Buddhovské školy. Jinými slovy, nemají jasné pochopení Buddhovské školy.
Stručně teď pohovořím o Buddhovi Amitábhovi a Buddhovi Šákjamunim. Co učím já, se liší od
[buddhistických] písem. Co učím já, učil také Buddha Šákjamuni před pětadvaceti stoletími, ale
mniši to tehdy nepředali pozdějším generacím. Písma nebyla systematicky sestavena do doby pět
set let po odchodu Buddhy Šákjamuniho z tohoto světa. Jak víte, před pěti sty lety byla Čína zrovna
uprostřed dynastie Jüan. Kdo dnes ví, co v té době řekl Čingischán? Ale tohle je nakonec Buddhův
Zákon. Předával se celou dobu v roztříštěné podobě ústním podáním. Ale často se ztratily prvky
související s tím, co Buddha učil − čas, místo, okolnosti, význam a posluchači − už neexistují.
Během jeho šíření, jelikož ti, kdo nedosáhli Dovršení, měli všichni lidské názory a rádi přidávali
věci ze svých vlastních názorů, změnili Buddhův Zákon. Vynechali části, kterým nerozuměli, a
postupně polidštili Buddhy, Bódhisattvy a Bohy. Předali věci, které s nimi souhlasily a kterým
mohli porozumět. Nebyli ochotni mluvit o věcech, které nevyhovovaly očekávání jejich vlastního
stavu mysli, nebo o tom, co neodpovídalo jejich názorům, takže tyto části nebyly předávány.
Dovolte mi nejdříve mluvit o Buddhovi Šákjamunim. Buddha Šákjamuni je skutečnou
historickou postavou. Před více než dvěma a půl tisíci lety zanechal ve starobylé Indii kultivujícím
svůj způsob kultivace, nazvaný „přikázání, soustředění, moudrost“. Co se týče buddhismu, to je jen
název vytvořený lidmi, kteří jsou zapojeni v dnešní politice. Buddha Šákjamuni neuznal
náboženství ani neřekl, že to, co předal, bylo náboženství. To lidé nazvali jeho způsob kultivace
náboženstvím. On pouze učil svou Dharmu, učil svůj způsob kultivace − přikázání, soustředění,
moudrost − který může umožnit lidem dosáhnout Dovršení. Samozřejmě, specifické věci, které jsou
s tím spojené, byly zaznamenány v písmech, takže to nebudu rozvádět. Jak všichni víte, Buddha
Amitábha má Ráj nejvyšší blaženosti a Buddha Léčitel má Lesklý ráj. Každý Buddha vládne nad
nebeským rájem. „Fo“, „Pusa (Bódhisattva)“ a „Rulai (Tathágata)“ jsou naše čínské pojmy. V
nebesích je Tathágata nazýván Králem Zákona, to znamená, že vládne nad svým nebeským
královstvím. Ale jejich způsob vlády není jako ten u lidí, kteří vládnou administrativními prostředky
a zákony – nemají věci tohoto druhu. Spoléhají se pouze na milosrdenství a laskavé myšlenky. A
každý je tam tak dobrý. Pouze když dosáhnete toho standardu, můžete vstoupit do toho ráje. Takže
každý Buddha má ráj, kterému vládne. Ale v minulosti nikdo neslyšel, kterému ráji vládne Buddha
Šákjamuni, nikdo nevěděl, kdo Buddha Šákjamuni původně byl, a nikdo nevěděl, kde je ráj Buddhy
Šákjamuniho. Někteří mniši řekli, že Buddha Šákjamuni je v Ráji Saha. Ale dovolte mi říci: Kde je
Ráj Saha? Je uvnitř našich Tří říší. Jak by to mohl být Buddhův ráj? Jak špinavé místo! Každý se
odtud chce dostat − jak by to mohl být Buddhův ráj? Ani mniši to nedokáží vysvětlit a zrovna tak to
není doloženo v náboženství. Ve skutečnosti Buddha Šákjamuni přišel z velmi vysoké úrovně.
Vesmír je extrémně rozsáhlý. Za moment budu diskutovat jeho strukturu − strukturu vesmíru.
Nejnižší úroveň, kde se Buddha Šákjamuni zdržoval předtím, než přišel dolů, byl vesmír šesté
úrovně a z této úrovně se přímo reinkarnoval jako člověk. Nebyla to nebesa šesté úrovně, ale vesmír
šesté úrovně. Za moment popíšu, jak nesmírný je tento vesmír.
Má nebeské království na šesté úrovni vesmíru. Vytvořil tam nebeské království nazvané Ráj
Dafan. Jinými slovy, Buddha Šákjamuni se reinkarnoval do lidského světa z Ráje Dafan. Aby učil
Dharmu a nabízel spásu lidem − nabízel spásu svým učedníkům − reinkarnoval se do lidského světa
z Ráje Dafan. A učedníci, které učil a spasil Buddha Šákjamuni, by se museli kultivovat nejméně k
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šesté úrovni vesmíru, nebo výš − takto vysoko se museli kultivovat. Proto od doby, kdy Buddha
Šákjamuni přišel dolů, dohlížel na své učedníky, jak se reinkarnovali a kultivovali, a nikdy se
nevrátil do svého ráje. Ve Třech říších je místo, nazvané Nebesa Dafan, a tam on je. Byl to on, kdo
pojmenoval Nebesa Dafan. Nazval je Nebesa Dafan, protože přišel z Ráje Dafan. Dohlíží odtamtud
na své učedníky. Všem jeho učedníkům bylo uděleno označení. Udělil jim označení „ “ symbolu.
Všichni jsou označeni za jeho učedníky. Z vysokých úrovní můžete letmým pohledem zjistit, kdo je
učedníkem Buddhy Šákjamuniho a kdo není. Jelikož se musí kultivovat k vysoké úrovni − Buddha
Šákjamuni je chce spasit do sféry takto vysoké − nemohou uspět v kultivaci v jednom životě. Takže
se život za životem kultivují znovu a znovu už přes dva a půl tisíce let. Nyní, naposledy, se očekává,
že dosáhnou Dovršení. Potom co dosáhnou Dovršení v tomto životě, vezme všechny své učedníky s
sebou a všichni opustí Ráj Saha. Mezi našimi učedníky Dafa, mnozí, kdo získali Zákon, jsou
označení Šákjamuniho učedníci. Ale většina Šákjamuniho učedníků jsou mniši, přestože jsou nějací
také mezi běžnými lidmi. Mnozí z těch mezi běžnými lidmi už získali tento náš Zákon. Ve
skutečnosti, když už jsme to probrali do tohoto bodu, také bych vám chtěl říci, že s tímto Zákonem,
který učím, to není tak, že musíte jít do našeho Falunového ráje. To, co odevzdávám, jsou principy
celého vesmíru. Učím něco takto ohromného. Všichni chtějí také získat tento Zákon. Jelikož nový
vesmír už byl zformován a Zákon napravuje vesmír, člověk se může vrátit tam nahoru pouze
přizpůsobením se Zákonu vesmíru. Tohle Buddha Šákjamuni systematicky uspořádal pro své
učedníky už dávno – věděl o tomto dnu. Vím, že učedníci z mnoha různých rájů nebo z jiných
spravedlivých kultivačních cest získávají Zákon v Dafa. Většina učedníků Buddhy Šákjamuniho je
v oblasti Chan. Žádný už není v Indii. Ale několik z nich – velmi málo – je také roztroušeno po
světě. Většina je v oblasti Chan. Oblast Chan je vlastní Čína.
Právě jsem stručně popsal situaci Buddhy Šákjamuniho a jeho učedníků. Teď budu mluvit o
Buddhovi Amitábhovi. Všichni, kdo mluví o Buddhovi Amitábhovi, vědí, že existuje Ráj nejvyšší
blaženosti. Kde je Ráj nejvyšší blaženosti? A kdo je Buddha Amitábha? Co se týče Buddhy
Amitábhy, popisy se dají nalézt v buddhistických písmech, takže o té části mluvit nebudu. Budu
mluvit o tom, co v písmech zaznamenáno není. Jak víte, lidé šířili to, co Buddhové řekli o částečné
struktuře vesmíru, a že je místo nazvané Ráj Sumeru – tedy mluvili o hoře Sumeru. Naše současná
planeta Země a kosmická těla uvnitř a za Třemi říšemi jsou na jih od hory Sumeru a toto se nazývá
Jambuu-dvipa. Země je na jih od hory Sumeru. Někteří lidé tomu zkoušejí porozumět: „Je Himálaj
hora Sumeru? Byla tehdejší Indie Jambuu-dvipa?“ Jsou to odlišné věci. On je Buddha. Nemluví z
perspektivy pozemských pochopení – učí principy z perspektivy Boha. Výchozí bod jeho myšlení je
odlišný od lidského.
Tato hora Sumeru existuje. Jak to, že ji potom lidé nemohou vidět? A proč není vidět ani
dalekohledy? To proto, že se neskládá z částic tvořených vrstvou největších molekul. Dovolte mi
říci: částice složené z molekul – a to nemluvím o těch, složených z atomů – a dokonce hmota
vytvořená z těch částic, které se skládají z molekul, ale jsou o jednu vrstvu menší, než jsou částice,
jež jsou pro nás nejvíce na povrchu, už je pro lidi neviditelná. Jenže tato hora Sumeru je složená z
atomů, takže ji lidé vůbec nemohou vidět. Ale v současnosti lidé v oblasti astronomie a kosmologie
mohli objevit jistý úkaz, a sice, ať už je ve vesmíru jakékoli množství pozorovatelných galaxií,
žádné už nejsou na tom místě. Galaxie jsou tu všude; je mnoho, mnoho mléčných drah. Přesto na
jistém místě není nic, jako by tam byl čistý průřez. Říkají tomu „kosmická zeď“. Nemohou
vysvětlit, proč to tak je. Proč tam nejsou žádné galaxie? Ve skutečnosti jsou zastíněny horou
Sumeru, jelikož je ta hora neuvěřitelně velká. Jak velká je? Její vrchol je ve středu vesmíru druhé
úrovně – přesahuje náš malý vesmír. Je opravdu ohromná. Takže hora takových rozměrů je zcela za
hranicemi lidské představivosti. Pro lidi je nemožné vidět jiné její části. Země je tak nepatrná
kulička, a přece, když chcete vidět Peking, nemůžete ho spatřit z druhé strany zeměkoule. Je to hora
tak ohromná, není způsob, jakým byste si mohli představit, jak velká je. Řekl také, že v několika
jiných částech hory Sumeru existují i jiné ráje. Nechystáme se o tom mluvit příliš mnoho.
Proč je tu potom taková hora? Promluvme si o této hoře Sumeru. Mohu vám říci, že tato hora
Sumeru je vlastně projevem formy a obrazu Buddhy Amitábhy, Bódhisattvy Avalókitéšvary a
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Bódhisattvy Mahaasthaamapraapty. Říkat tomu forma a obraz není úplně přesné. Jelikož jsou
Buddhové, mají lidskou formu. Mohou se také shluknout do formy, nebo rozptýlit na látku, ale mají
formu a obraz. Proměnou se mohou rozptýlit na hmotu. Když lidé nemohou vidět Buddhy, říkají, že
Buddhové nemají těla. Jejich těla jsou složena z atomů, takže je samozřejmě nemůžete vidět a je
správné, když řeknete, že nemají těla. Protože se tedy tato hora Sumeru skládá z atomů, naše lidské
oči ji nemohou vidět. Ale v podstatě představuje Buddhu Amitábhu, Bódhisattvu Avalókitéšvaru a
Bódhisattvu Mahaasthaamapraaptu. Proto tato hora Sumeru není jedna, ale jsou to tři hory. Navíc je
také v pohybu. Jen věci v této naší materiální dimenzi vypadají mrtvé, nebo bez pohybu; věci ve
všech ostatních dimenzích jsou v pohybu. Jak víte, molekuly jsou v pohybu, stejně tak atomy a
všechno je v pohybu, elektrony obíhají kolem atomových jader, všechno je v pohybu – veškerá
hmota je v pohybu. Takže tato hora Sumeru někdy zformuje přímou linku a někdy se zformuje do
tvaru trojúhelníku; mění se. Když ji lidé vidí z různých úhlů, nebo v různých stavech, nemusí vidět
její skutečný vzhled. Když se vyrovná do přímé linky, budete ji vidět jako horu. Někteří kultivující
v minulosti ji mohli vidět, ale popisovali ji různě. To je právě proto, že neviděli její specifický stav.
Jelikož je to tedy symbol Buddhy Amitábhy, Bódhisattvy Avalókitéšvary a Bódhisattvy
Mahaasthaamapraapty, co dělá? Ve skutečnosti je Ráj nejvyšší blaženosti, o kterém lidé mluví,
právě uvnitř hory Sumeru. Jenže tato hora není jako náš lidský koncept druhu hmoty před námi. Je
to všechna voda pod horou Sumeru. Čas tlačí, takže řeknu jen tolik.
Dále budu mluvit o stavbě vesmírného prostoru. Jak velký je vesmír? Je těžké to popsat lidským
jazykem, protože je k tomu nedostačující, a i kdyby se to dalo popsat, vaše mysl by to nebyla
schopna pojmout a vy byste to nebyli schopni obsáhnout. Je nesmírně ohromný. Je tak ohromný, že
je to jednoduše nepochopitelné – dokonce i pro Bohy je to nepochopitelné. Takže žádný Buddha,
Tao nebo Bůh není schopen vysvětlit, jak velký je vesmír. Jak jsem právě řekl, vesmír, který obecně
chápeme, je ve skutečnosti v rozsahu malého vesmíru. Během mé poslední návštěvy v USA jsem se
zmínil, že rozsah zhruba 2,7 miliardy galaxií, jako je Mléčná dráha – je to kolem tohoto čísla, méně
než 3 miliardy – vytváří jeden vesmír. A tento vesmír má bariéru, nebo hranici. Takže toto je vesmír,
o kterém obvykle mluvíme. Ale za tímto vesmírem jsou další vesmíry na vzdálenějších místech. V
jistém rozsahu je tři tisíce takových vesmírů. Jenže kolem těchto tří tisíc vesmírů je bariéra a vytváří
tak vesmír druhé úrovně. Za tímto vesmírem druhé úrovně je okolo tří tisíc vesmírů velikosti druhé
úrovně. Okolo nich je bariéra a tvoří vesmír třetí úrovně. Je to právě jako když malé částice
vytvářejí atomová jádra, atomová jádra tvoří atomy a atomy tvoří molekuly – zrovna jako
mikroskopické částice vytvářejí větší částice v systému. Vesmír, který jsem popisoval, je pouze
způsob, jak se věci mají v tomto jednom systému. Není způsob, jak to vyjádřit tímto jazykem;
lidský jazyk to nedokáže vyjádřit jasně. Taková je situace v tomto jednom stádiu. Ale je mnoho,
mnoho systémů − tak mnoho jako bezpočet atomů, které vytvářejí molekuly – roztroušených
stejným způsobem po celém vesmíru. Můžete říci, kolik je v kosmu vesmírů o velikosti našeho
malého vesmíru? Nikdo to nedokáže říci přesně. Právě jsem mluvil o vesmírech druhé úrovně, třetí
úrovně a řekl jsem, že Buddha Šákjamuni pochází z vesmíru šesté úrovně. To byla řeč jen o tomto
jednom systému, o systému, který funguje takto. Jak malé částice vytvářejí větší částice a větší
částice vytvářejí ještě větší částice, tohle je v rámci jednoho systému. Ale je více než jen tento jeden
systém částic. Mnohé částice na různých úrovních jsou rozptýleny po celém kosmickém těle.
Vesmír je nesmírně komplexní. Podrobněji jsem to probral na semináři ve Švédsku. Mluvil jsem
o osmdesáti jedna vrstvách vesmíru. Ve skutečnosti je daleko víc než osmdesát jedna vrstev – nedají
se spočítat lidskými čísly. To proto, že největší lidské číslo je zhao [trilión]. Největší číslo, které
používají Buddhové, je kalpa. Jedna kalpa znamená dvě miliardy let – dvě miliardy let vytvářejí
jednu kalpu. Ani kalpami člověk nespočítá, kolik je vrstev vesmírů – ne kolik je úrovní nebes, ale
kolik je úrovní vesmírů – takto nesmírný je. Co se týče lidských bytostí, jsou tak neuvěřitelně
nepodstatné. Jak jsem zmínil posledně, Země je jen smítko prachu a to je bezvýznamné. Přesto jsou
v tomto rozsahu nespočetné a složité struktury dimenzí. Jaké jsou tyto struktury dimenzí? Popsal
jsem to i posledně. V dimenzi jaké úrovně žije naše lidstvo? Žijeme v povrchové hmotě, složené z
největší vrstvy molekulových částic; žijeme mezi molekulami a planetami – planeta je také částice a
v rozlehlém vesmíru je také jen prostým smítkem prachu. Galaxie Mléčná dráha je také prosté
9

smítko prachu. Tento vesmír – ten malý vesmír, o kterém jsem mluvil – je také jen prosté smítko
prachu. Největší částice, které vidíme lidskýma očima, jsou planety a nejmenší částice, které lidé
vidí, jsou molekuly. My lidé existujeme mezi částicemi molekul a planet. Když jste v této dimenzi,
myslíte si, že je ohromná; z jiné perspektivy je ve skutečnosti nesmírně úzká a nepatrná.
Dovolte mi promluvit z jiné perspektivy. Není prostor mezi atomy a molekulami dimenzí? Toto
může být těžko pochopitelné. Dovolte mi říci, že dnešní vědci vědí, že mezera mezi atomy a
molekulami se rovná dvěma stům tisícům atomů v řadě. Ale čím menší objekty, tedy čím menší
částice, tím větší je jejich celkový objem, protože tvoří plochu jedné určité úrovně a nejsou to
izolované body. Nicméně molekuly jsou opravdu veliké. Čím větší jsou zrnka hmoty, nebo čím
větší částice, tím menší je objem jejich dimenze – tím menší je celkový objem jejich dimenze. Když
vstoupíte do té dimenze, zjistíte, že je prostornější. Samozřejmě, musíte odpovídat tamnímu stavu,
abyste do ní mohli vstoupit. Pokud to chápete lidskými myšlenkami, lidskými koncepty a
způsobem, jakým lidé chápou materiální svět před námi, nikdy vám to nedá smysl, ani nebudete
schopni do toho stavu vstoupit. Lidstvo tvrdí, že jeho věda je tak vyspělá. To je ubohé! Vůbec
nepronikla dimenzí molekul a nemůže vidět jiné dimenze – přesto jsou se sebou lidé spokojeni –
ještě méně může vidět dimenzi, složenou z atomů. Mohu vám říci, toto je široké rozdělení systémů
dimenzí: mezi atomy a atomovými jádry je dimenze, mezi atomovými jádry a kvarky je dimenze a
mezi kvarky a neutriny je také dimenze. Co se týče počtu úrovní, které existují, když pokračujeme
dále, až k nejpůvodnějšímu zdroji hmoty, to se nedá spočítat lidskými čísly a dokonce ani počty
kalp, které používají Buddhové.
Když chce lidstvo opravdu porozumět hmotě, může jí porozumět jen v rámci lidských
vědomostí. Lidé nebudou nikdy vědět, co je nejpůvodnějším základem hmoty, a nikdy nebudou
schopni to prozkoumat. Takže tento vesmír zůstane navždy pro lidstvo záhadou. Samozřejmě, to
neznamená, že to nikdy nebudou vědět bytosti vysokých úrovní; běžní lidé nemají způsob, jak
poznat tento vesmír, přičemž kultivující mají – jedině skrze kultivaci. S technologickými prostředky
lidstva nebudou lidé nikdy schopni dosáhnout ohromných schopností ve sféře Buddhy, nebo
prohlédnout skrze tolik úrovní dimenzí a vesmírů. Jelikož mají lidé všemožné emoce a touhy –
všechny druhy připoutání – kdyby opravdu dosáhli sféry Buddhy, mohly by vypuknout hvězdné
nebo kosmické války. Ale to Bohové lidstvu nedovolí udělat. Proto je pro lidstvo zaručeně
nebezpečné, když jeho věda dosáhne určité úrovně. Jelikož lidská morálka nestoupne tak vysoko,
byla by lidská civilizace zničena. To není nespravedlivé – je to proto, že lidé nejsou dost dobří a
protože lidská morálka tam nemůže dosáhnout. Ale naopak, kdyby tam lidská morálka mohla
dosáhnout, lidé by se stali Bohy a nepotřebovali by lidské prostředky na zkoumání – viděli by to
všechno, jen by otevřeli oči a rozhlédli se. Tak se to má s vesmírem. Když o tom chcete vědět,
musíte vzestoupit nad tuto sféru.
Co jsem právě popsal, byly světy složené z velkých částic různých velikostí. Je jich ve
skutečnosti víc. Dokonce v té nejbližší dimenzi molekul je mnoho, mnoho dimenzí neviditelných
pro lidi. Jak jsem právě řekl, největší částice vytvořené z molekul jsou hmotou, která tvoří
nejzevnější povrch, kde jsou lidské bytosti – ocel, železo, dřevo, lidské tělo, umělá hmota, kámen,
půda a dokonce papír a tak dále. Všechny věci, které lidstvo vidí, jsou složené z vrstvy největších
částic, která je vytvořena z vrstvy největších molekul. Ty jsou vidět. Nemůžete vidět ani dimenzi
částic vytvořených z molekul jen o trošku menších, než jsou ty ve vrstvě největších částic. Mezi
nejmenšími částicemi a největšími částicemi na povrchu, které jsou všechny vytvořeny z molekul,
existuje mnoho, mnoho úrovní dimenzí. Jinými slovy, molekuly vytvářejí částice různých velikostí,
čímž vytvářejí nesmírně složitý komplex různých dimenzí. Lidé nevěří, že někdo může náhle
zmizet a pak se náhle objevit jinde. I když je jeho tělo složeno z molekul, když jsou nesmírně
jemnozrnné (toho lze dosáhnout kultivací), může cestovat za touto dimenzí. Náhle zmizí a
nemůžete ho vidět; pak se náhle objeví někde jinde. Je to velmi jednoduché.
Právě jsem vysvětlil strukturu dimenzí. Probral jsem to detailněji než posledně. Nemohu lidem
říci příliš mnoho, protože by tak mnoho neměli vědět. Není možné, aby lidé zkoumáním objevili
všechno to, co jsem vám řekl. Moderní lidská věda se ve skutečnosti vyvinula na nesprávných
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základech, s mylným pochopením vesmíru, lidstva a života. Proto ve společenství kultivujících my
kultivující vůbec nesouhlasíme s lidskou vědou a myslíme si, že je mylná. Samozřejmě, běžní lidé
se všichni učili tímto způsobem; dělí se na mnoho oblastí a vy jste všichni ve svých oblastech
dosáhli značných úspěchů. Ale její základy jsou mylné. Takže to, čemu vy lidé rozumíte, bude vždy
poměrně vzdálené od pravdy.
Lidské pochopení vědy je navždy procesem tápání. Pár slepců se snaží odhadnout vzhled slona –
taková je dnešní věda. Sáhnou si na stehno nebo chobot slona a řeknou, že taková je věda. Faktem
je, že nemůže vidět celou pravdu. Proč jsem to řekl zrovna teď? Lidstvo si teď myslí, že se člověk
vyvinul evolucí, ale evoluční teorie vůbec nesedí. My ve společenství kultivujících cítíme, že lidé
urážejí sami sebe. Vidíme, že se lidé spojují s opicemi, a připadá nám to směšné. Lidé vůbec
nepocházejí z evoluce. Když Darwin představil svou evoluční teorii, byla plná děr s největší
slabinou v chybějících mezistupních evoluce mezi opicí a člověkem a mezi pravěkými a
novodobými životy – nechybí jen u člověka, ale také u ostatních životů a zvířat. Jak se to dá
vysvětlit? Ve skutečnosti mají lidé různé životní stavy v různých historických obdobích. Tedy,
lidské životní prostředí má posloužit lidem v daném časovém období.
Když jsme se dostali k tomuto tématu, promluvím také trochu o názorech dnešních lidí. Kvůli
morálnímu úpadku prošlo mnoho koncepcí jistými změnami. V minulosti mnoho proroků také
řeklo, že v určité době budou chtít lidé vypadat jako skřeti. Můžete vidět, jak si barví vlasy na
červeno, nebo nechávají jen pruh vlasů uprostřed a obě strany mají vyholené. Bylo také řečeno, že v
určité době se bude s lidmi zacházet hůř než se psy. Mnoho lidí bere své psy jako syny nebo děti,
krmí je mlékem, oblékají je do značkového oblečení, vozí je v kočárcích a říkají jim „můj chlapče“.
Zatímco mnoho lidí žebrá na ulici o jídlo – také jsem šel kolem takových lidí – najdeme je i ve
Spojených státech. Natáhnou ruku: „Prosím, dejte mi čtvrťák.“ Jsou opravdu horší než psi. Ale
mohu vám říci, že kdyby na Zemi nebyli lidé, nic by neexistovalo. Právě kvůli existenci lidí má
Země všechny tyto věci. Všechna zvířata, stvoření a rostliny jsou zrozena kvůli lidem, zničena kvůli
lidem, zformována kvůli lidem a mají být užívána lidmi. Bez lidí by tu nebylo nic. Šest stupňů
koloběhu převtělování existuje také kvůli člověku. Všechno na světě je vytvořeno pro lidi. V dnešní
době se všechny tyto koncepce převrátily. Jak se mohou zvířata vyrovnat člověku?! V dnešní době
zvířata posedají lidská těla a stávají se jejich pány – nebesa to nemohou tolerovat! Jak by to mohlo
být přijatelné? Lidé jsou nejvýznamnější; mohou se stát Bohy nebo Buddhy skrze kultivaci.
Mimoto, všichni lidé jsou z vysokých úrovní, zatímco mnoho těch životů bylo vytvořeno zde –
vytvořeno na Zemi. Zběžně jsem probral toto téma.
My si nemyslíme, že evoluce, o jejíž teorii jsem se dříve zmínil, vůbec kdy nastala. Za dlouhé
věky lidstvo prošlo moha různými obdobími civilizace. Pokaždé, když lidská morálka
zdegenerovala, byla její civilizace zničena. Velmi málo lidí nakonec zůstalo. Zdědili trošku kultury
z předchozí civilizace a vyvinuli se poté, co prošli další dobou kamennou. Doba kamenná se
neomezuje jen na jedno období – dob kamenných bylo mnoho. Dnešní vědci narazili na nějaké
problémy: mnoho archeologických nálezů není jen z jednoho období. Ale když se je snaží zařadit do
evoluční teorie, nemohou to vysvětlit tváří v tvář faktům. Objevili jsme, že lidé na této Zemi, tedy,
lidé z různých historických období, po sobě zanechali kulturní památky různých období. Dnešní
lidé všichni říkají, že pyramidy ve starověkém Egyptě postavili Egypťané. Ale ony nemají se
současnými Egypťany naprosto nic společného. Tedy lidé a národy mají nesprávné pochopení své
vlastní historie. Pyramidy a Egypťané spolu nemají vůbec nic společného. Tyto pyramidy byly
postaveny během prehistorické civilizace a potopily se pod vodu při posunech kontinentů. Když se
měla objevit následující civilizace a byly tvořeny nové kontinenty, vynořily se z mořských hlubin.
Ta skupina lidí byla dlouho pryč a později pak přišli současní Egypťané. Poté co objevili funkci
těchto pyramid, postavili Egypťané pár menších pyramid. Objevili, že jsou pyramidy dost dobré na
skladování rakví, a tak do nich dávali rakve. Některé byly postaveny nově, některé pocházejí z
dávné minulosti. To dnešním lidem znemožnilo zjistit, z jakého historického období vlastně
pocházejí. Historie je ve zmatku.
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Mnoho lidí říká, že mayská kultura je spojená s dnešními Mexičany. Ve skutečnosti nemá nic co
do činění s Mexičany, kteří jsou jen míšenci Španělů a domorodých obyvatel. Na druhou stranu
mayská kultura patřila k předchozímu historickému období civilizace. Tato lidská rasa byla v
Mexiku zničena a přežil jen malý počet lidí. Ale mayská kultura měla přímou spojitost s Mongoly.
Nepůjdu tady do detailů. Lidstvo nezná své vlastní historické kořeny. Totéž platí pro bělochy. Při
poslední velké potopě – poslední lidská civilizace byla zničena velkou potopou – byly potopeny
všechny velké hory na světě s výškou pod dva tisíce metrů a přežili jen lidé, kteří žili výš než dva
tisíce metrů. Příběh o Noemově arše je pravdivý. Při velké potopě byla zcela zničena západní
kultura a východní kultura byla také v troskách. Ale horalé z oblastí Himálaje a pohoří Kunlun, kteří
byli jako venkované, měli dost štěstí, aby unikli – Číňané, kteří žili v pohoří Kunlun, přežili. V té
době byla východní kultura dobře vyvinutá; Diagram Žluté řeky (Hetu), Spisy od řeky Luo
(Luoshu), Kniha proměn (I Ching), Tai chi, Osm trigramů (Bagua) a tak dále byly zděděny z
minulosti. Lidé říkají, že byly vytvořeny tím nebo oním člověkem pozdějších generací. Ti lidé je jen
upravili a znovu zveřejnili. Nebyly vůbec vytvořeny těmi lidmi a všechny byly z prehistorických
kultur. Přestože se tyto věci v Číně předávaly, bylo jich během historického vývoje Číny ještě víc.
Ve starověku se jich zachovalo víc, ale ubývalo jich, jak se předávaly. Takže je to národ s bohatým
kulturním pozadím a hlubokými historickými kořeny – to je Čína. Na druhé straně bělošská kultura
byla vymýcena poté, co byla zcela zatopena velkou povodní. V té době se společně s Evropou
potopil i jiný kontinent. To byla jejich nejrozvinutější oblast a také se potopila. Takže běloši se
znovu vyvinuli z ničeho – z žádné civilizace – k vědě, kterou mají dnes.
Věda starověké Číny se liší od této empirické vědy ze Západu. Mnoho archeologů to se mnou
probíralo a já jsem jim všechno vysvětlil. Také cítili, že to tak je, protože měli mnoho
nerozřešených otázek, které se nedaly vysvětlit. Jak jsem právě řekl, není možné, aby pochopení
vesmíru lidstva dospělo o mnoho dále. V dnešní době je výchozí bod mnoha vědeckých výzkumů
nesprávný. Zvláště ti, kdo ve svých oblastech něčeho dosáhli, se toho nejsou schopni vzdát.
Definovali to, co pochopili, a určili hranice. Mnozí z vás v publiku jsou zahraniční studenti, držitelé
doktorátů a magisterských titulů s otevřenou myslí. Zjistíte, že jejich definice jsou správné v
rozsahu jejich sfér, ale když překročíte jejich pochopení a jejich sféru, budou ty definice nesprávné
a omezující. Opravdu dobrý vědec je ten, který si troufne prolomit tyto hranice. Co se týče
Einsteina, co řekl, bylo také správné jen v rámci sféry jeho pochopení, ale za tou sférou je to, co
řekl, shledáno nesprávným. Vidíte ten princip? Je to proto, že když lidé vzestoupí, když stav vašeho
myšlení dosáhne pravdy vysoké úrovně a když dosáhnete vysokých úrovní, zjistíte, že pochopení na
nízkých úrovních jsou nesprávná. Takto to je.
Není lidské pochopení hmoty nesprávné? Lidé stojí v bezprostřední dimenzi mezi povrchovou
hmotou složenou z vrstvy největších molekulových částic a planetami, a přesto už jsou zmatení.
Vyvinuli se touto a tamtou cestou pouze uvnitř tohoto a myslí si, že to je absolutní věda, jediné
pochopení hmoty a že je to nejpokročilejší. Je to jen pochopení materiálního světa uvnitř nesmírně,
nesmírně nepatrné částice v tomto nezměrném a komplexním kosmickém prostoru a je to omezeno
na malou dimenzi. Struktura planet, kterou jsem dříve popsal, je jen jeden systém. Ten kousek
dimenze, k jehož pochopení jste došli, je uvnitř nepatrného systému – systému o velikosti smítka
prachu a jedné z bezpočtu miliard dimenzí. Je to tedy pochopení uvnitř nepatrné dimenze. Řekli
byste, že je správné? Takže výchozí základy vývoje a pochopení lidské vědy jsou nesprávné. Život a
původ lidstva jsou na ještě komplikovanější rozmluvu, takže o nich nebudu diskutovat. Je to proto,
že kdybych řekl víc, týkalo by se to původu života, který je příliš komplikovaný. Mimoto, kdybych
řekl příliš mnoho a řekl věci na příliš vysokých úrovních, lidé tomu nebudou věřit, protože lidé mají
nakonec lidské myšlenky. Jak zde mluvím, když to slyší Bohové, věří tomu, protože jejich myšlení
je myšlení Bohů. Vidí to ve svých sférách a jejich způsob myšlení je zcela odlišný od toho lidského.
Když jsem to vysvětloval tímto způsobem, bylo vám to jasné? Dovolte mi zeptat se vás: když
jsem mluvil tímto způsobem, rozuměli jste tomu, nebo ne? (Potlesk) Je něco, co často zmiňuji a
zrovna včera jsem to opakovaně zdůraznil: předurčený vztah (yuan fen). Mnozí z nás vždy chtějí
tento Velký Zákon představit více lidem. U některých lidí, jakmile jim Ho představíte, myslí si, že
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je skvělý, a sami se Ho chtějí učit. Tito lidé pravděpodobně mají předurčený vztah. U ostatních,
dokonce u vašich členů rodiny, když jim Ho představíte, nebudou chtít poslouchat a nevěří tomu –
nevěří tomu bez ohledu na to, co říkáte. Dovolte mi říci, že pravděpodobně nemají předurčený
vztah. Samozřejmě, tato situace není způsobena pouze formou předurčeného vztahu samotného. U
některých lidí to může být kvůli jejich slabé kvalitě porozumění nebo velkému množství karmy.
Dnes budu mluvit zvláště o předurčeném vztahu. Co je předurčený vztah? Vysvětlil jsem to
dříve. Ve společenství kultivujících se vždy zdůrazňoval předurčený vztah. Jak je ustanoven
předurčený vztah? Ve skutečnosti mi dovolte říci, že předurčený vztah, o kterém mluvili ti z nás ze
společenství kultivujících, se nedá vysvětlit v pojmech krátkého období historie. Překračuje
jakýkoli jeden život člověka, nebo dokonce několik životů, nebo dokonce ještě delší období. Tento
předurčený vztah nekončí. Proč nekončí? Zrovna když jsem teď mluvil o splácení karmy, zmínil
jsem, jak se nahlíží na život člověka. Když se nahlíží na život, je třeba se dívat na celou jeho
existenci – ne jen na jeden jeho život. Je to jako potom, co se vyspíte, můžete pak neuznat, že jste to
byli včera vy? V žádném případě! Takže předurčený vztah člověka postihuje velmi dlouhé časové
období. Dobré věci mohou být předány a špatné věci mohou být předány také. Jinými slovy, ani
příčinné vztahy mezi lidmi nekončí. Většinou se předurčený vztah, o kterém lidé mluví, vztahuje na
předurčený vztah rodiny, tedy předurčený vztah mezi manželem a manželkou – k tomu se to
vztahuje nejčastěji. Vlastně jsem už dřív mluvil o tomto předurčeném vztahu mezi manželem a
manželkou. Toto je záležitost běžných lidí. Jelikož se mluví o předurčeném vztahu, promluvím o
tom. Jak se vytvoří? Ve většině případů je to obvykle takto: v předchozím životě jeden člověk
udělal laskavost jinému a ten mu to nemohl splatit – asi byl nízkým úředníkem nebo byl v tom
životě velmi chudý. Měl z té laskavosti velký prospěch, a tak ji chtěl splatit. Toto pak mohlo vyústit
v předurčený vztah mezi manželem a manželkou. Může to být také tak, že v minulém životě někdo
někoho miloval, nebo se milovali navzájem, ale neměli ten předurčený vztah a nemohli vytvořit
rodinu; pak to mohlo vyústit v předurčený vztah manžela a manželky v dalším životě. To proto, že
přání člověka je velmi důležité – co chcete a co chcete dělat. Když řeknete: „Já chci kultivovat
Buddhovství,“ pak vám Buddha může pomoci. Proč je to tak? Tato jedna myšlenka je velmi
drahocenná, když se v prostředí takto složitém stále chcete kultivovat na Buddhu. Na druhou stranu,
nedá se to zastavit, ani když chce být člověk démon. Jak ho můžete zastavit, když je upnutý na
dělání špatných věcí? Neposlouchá vás a trvá na jejich dělání. Takže přání člověka je velmi
důležité.
Navíc se předurčené vztahy tvoří i tím, že jste blízcí příbuzní a dobří přátelé, studenti nebo
učedníci, nebo dobrotou a nevraživostí, kterou si lidé mezi sebou dluží, což z vás všechno může
udělat rodinu nebo vás přiřadit ke stejné skupině. Ve společnosti máte společenské vazby a to
umožňuje, aby se napětí mezi lidmi rozřešilo a aby se splatila dobrota a nevraživost. To jsou
všechno předurčené vztahy – takto se na ně odkazuje. Nepochází z jednoho života; mohou pocházet
z několika životů, nebo minulého života. Vztahuje se to na tento druh situace. Zjistili jsme také,
protože je zde takový druh vztahu, tedy, osoba má v jednom životě dobrotu a nevraživost, blízké
příbuzné a přátele, manželku a děti a tak dále, pak je dost možné, že je dobrota a nevraživost v této
skupině – někdo s někým jedná dobře, někdo s někým jedná špatně, jedna osoba splácí druhé…
Tyto věci pak způsobí, že se reinkarnují v příštím životě jako skupina. Ale nepřicházejí spolu; není
to tak, že se reinkarnují spolu. Čas jejich příchodu na tento svět se bude různit, takže někteří budou
mladší a někteří starší. V každém případě budou v té skupině určité vazby mezi lidmi, kteří se
reinkarnují v různých časech. Zjistíte, že někdo, kdo jde po ulici a nepatří do vaší skupiny, kdo s
vámi nemá předurčený vztah, nebo s vámi nemá nic co do činění, bude vypadat jako v úplně jiném
světě, než jste vy. Bude to vypadat, že s ním nemáte nic co do činění. Najdete také osoby, které
vypadají jako lidé jiného typu. Tito lidé nejsou z vaší skupiny a nemáte s nimi vůbec žádný
předurčený vztah. Takže lidé se obvykle reinkarnují jako skupina a přijdou v různých časech –
někteří budou rodiče, někteří budou děti, někteří budou přátelé, někteří budou nepřátelé a někteří
budou dobrodinci. Toto je předurčený vztah, o kterém jsem právě mluvil.
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Samozřejmě, ani ti, kdo praktikují kultivaci, nemohou uniknout takovému předurčenému vztahu.
Jelikož chcete praktikovat kultivaci… V minulosti se říkalo, že když člověk praktikuje kultivaci,
dokonce i jeho potomci získají ctnost (de) a dokonce i oni z toho budou mít užitek. Není to tak, že
když praktikujete kultivaci a kultivujete na Buddhu, nebudou muset zaplatit za své hříchy a karmu a
všichni se stanou Buddhy – to není dovoleno. Znamená to, že když praktikujete kultivaci, oni
předtím věděli, že získáte Zákon v tomto životě, třeba jsou mezi lidmi kolem vás vaši reinkarnovaní
příbuzní a třeba umožníte lidem, kteří vůči vám mají nevraživost nebo dobrotu, získat Zákon –
může to přinést takový druh vztahu. Samozřejmě, kultivace nemá co dělat s náklonností k rodině.
Nemít co dělat s náklonností k rodině porušuje toto omezení, takže lidé, kteří kultivovali o samotě,
nebo předávali své učení jediné osobě, vybírali a volili své učedníky sami. Takto lidé kultivovali v
minulých generacích. Univerzální spasení je předurčený vztah, o kterém mluvíme dnes. Předurčený
vztah, o kterém mluvím, se vztahuje na vás všechny tady v publiku. Nejspíš máte předurčený vztah
získat Zákon. Takže jak byl tento předurčený vztah vytvořen? Mnoho lidí zde přišlo získat Zákon,
přišli za účelem. Mohou také být [moji] blízcí příbuzní, dobří přátelé a učedníci z různých životů,
nebo ti, kteří vyústili z jiných předurčených vztahů. Ale kultivace nezahrnuje příbuzenství běžných
lidí – není tu nic takového. Často říkám, že někteří lidé přišli získat Zákon. Mohli mít v minulosti
tento druh přání a chtěli přijít vydržet trápení, aby získali tento Zákon – toto je také faktor. Proto
často říkám, že vám radím nezmeškat příležitost získat teď Zákon kvůli momentálním nesprávným
myšlenkám v tomto životě, jinak toho budete navždy litovat a nebudete schopni to nahradit. Vlastně
jsem zjistil, že tato nit předurčeného vztahu přitáhla většinu lidí. Nikdo nebyl vynechán a všichni
získávají Zákon. Jediný rozdíl je v míře úsilí a postupu.
Dále proberu jinou záležitost: formu kultivace. Dotkl jsem se toho už včera. Někteří naši studenti
nadhodili otázku, zda se oženit, či ne. Někteří z nich se nechtěli oženit a chtěli se jít kultivovat do
hor; někteří se drželi různých pohledů na věc. Mnoho, mnoho jiných učedníků naší kultivace ve
Velkém Zákonu má tuto myšlenku také. Přesto každý ví, že tento Zákon, který učím, je hlavně pro
praktikování kultivace v běžné lidské společnosti, s cílem kultivace pozvedat vlastní Hlavní vědomí
(zhu yishi) nebo Hlavní prapůvodní duši (zhu yuanshen) člověka. Jelikož vědomě a uvědoměle
snášíte těžkosti a vaše srdce není pohnuto, zatímco jasně vidíte zásahy do svého sebe-zájmu,
nekultivujete sama sebe? Když to nejste vy, kdo získává tento Zákon, kdo je to? Kdybyste opravdu
šli praktikovat kultivaci do hor a vyhnuli se těmto konfliktům a třenicím, pak by vaše kultivace byla
pomalá. Když člověk pomalu opotřebovává svá připoutání během mnoha let a nezíská tento Zákon,
nejspíš je kultivována jeho Pomocná prapůvodní duše (fu yuanshen). Jelikož byste při kultivaci
hluboko v horách neměli tyto podmínky, pravděpodobně byste museli sedět v meditaci a vstoupit do
transu – být v transu po dlouhý čas. V tom stavu byste sami nevěděli, zda jste praktikovali kultivaci,
nebo ne, protože byste opravdově nezlepšovali sami sebe v tomto komplikovaném prostředí. To je
ta situace. Lidé, kteří přijali náboženský život, mohou také kultivovat svou Hlavní prapůvodní duši,
ale běžná lidská společnost je místem, kde mohou být lidské srdce a mysl zoceleny nejlépe.
Z kultivačních metod minulosti, o kterých jsme slyšeli – bez ohledu na to, které náboženství
nebo kultivační metoda v historii to byla – to, co se předávalo, učilo lidi, aby praktikovali kultivaci
v horách nebo klášterech, přerušili vazby se světem a opustili náklonnost k rodině. Dokonce když
rodiče přišli toho člověka navštívit do kláštera, neměl je uznat: „Koho sháníte?“ „Sháním tebe. Jsi
můj syn.“ „Á, Buddha Amitábha. Pardon, spletl jste si mě s někým. Mé jméno je…“ jelikož by mu
už bylo dáno jméno Dharmy. „Jsem učedník školy Buddhy. Nejsem váš syn.“ Opravdu přerušili
spojení se světem. Co se týče mnichů dnes, samozřejmě, ti už nekultivují; a dokonce vydělávají
peníze a nějaké posílají domů. Opravdová kultivace [v těch kultivačních cestách] vyžaduje
přerušení spojení se světem. Proč se říká, že jak se jednou někdo stane mnichem, už není považován
za člověka? Toto je ten důvod. Už je bůh – napůl bůh. Přestože už člověk [v těch kultivačních
cestách] kultivovat nemůže, mnoho lidí je brzděno přístupem těchto starověkých kultivačních cest a
také chtějí tímto způsobem praktikovat kultivaci Velkého Zákona. To bude proveditelné v
budoucnosti, ale teď pro to nejsou podmínky. Zákon, který dnes předávám, může v současnosti
převzít pouze tuto kultivační formu a ani já sám, váš mistr, nejsem v horách. Takže nemůžete
vždycky přemýšlet o chození do hor, kdykoli přemýšlíte o kultivaci, o stanutí se mnichem, kdykoli
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přemýšlíte o kultivaci, o neženění se, když přemýšlíte o kultivaci, nebo o měnění způsobů běžných
lidí, kdykoli přemýšlíte o kultivaci. Není to takové. Je mnoho kultivačních cest. Mezi osmdesáti
čtyřmi tisíci kultivačních cest naše není jediná, která praktikuje kultivaci tímto způsobem. Takže co
říkám, je, že bychom neměli být ovlivněni několika kultivačními cestami minulosti, nebo dlouho
ustanovenými koncepty. Co předávám dnes, je úplně nová kultivační cesta, která vám opravdu
umožní být spasen nejrychleji. Co se týče budoucnosti, budou kultivační cesty pro ten čas. Ve
skutečnosti, jak jsem řekl v knize, pro někoho není nikterak snadné praktikovat kultivaci.
Kultivujete a kultivujete, ale nekultivujete opravdu sama sebe a ani to nevíte!
Mohu vám říci, že v minulosti mnoho Bohů zjistilo, že je příliš těžké spasit Hlavní prapůvodní
duši člověka, takže přijali metodu spasení Pomocné prapůvodní duše. Jeden [Bůh] spasil lidi tímto
způsobem a shledal to dost dobrým, pak další také zjistili, že spasení lidí tímto způsobem bylo dost
dobré, pak všichni spasili lidi tímto způsobem a vyústilo to v tuto přijatou formu spasení lidí. Ale
není to spravedlivé vůči lidem – člověk praktikuje kultivaci, přesto je spasen někdo jiný. Právě
kvůli té nespravedlivosti si to netroufli zveřejnit, nebo to nechat lidi vědět. Já jsem to volně
vypustil, aby to lidé věděli. Proč? Protože co chci já, je umožnit lidem opravdu získat Zákon,
změnit tuto situaci a umožnit vám samotným kultivovat se. Mezitím lidé, praktikující kultivaci
tímto způsobem, prospívají společnosti – když zlepšujete sám sebe, jste určitě dobrým člověkem ve
společnosti, což nemůže být lepší. Takže mým záměrem je právě obrátit tuto věc. Ale někteří
Bohové se tam nahoru dostali po mnohaleté kultivaci tamtím způsobem – vykultivovali se tam
právě tím způsobem, jak se kultivují Pomocné prapůvodní duše. Takže mému předávání vám tohoto
všichni překáželi. Přemýšlejte o tom všichni: vůbec to není snadné předávat tento Zákon a ani není
vůbec snadné ho získat. Teď už si Bohové, Buddhové a Taové uvědomili, co dělám, a viděli, že
výsledky jsou opravdu dobré – teď to vědí.
Věci byly velmi obtížné, dřív, když jsem učil Zákon v Číně. Teď, samozřejmě, je relativně
snadné to učit; zvláště ve Spojených státech už je pro vás velmi snadné poslouchat Zákon. Jak jsem
řekl dříve, tato naše kultivační forma by neměla být ovlivněna koncepty z minulosti; takto
kultivujeme my. Samozřejmě, potom, co tato vaše várka skončí svou kultivaci, lidé budoucnosti
budou mít své způsoby praktikování kultivace. Lidé budoucnosti nebudou znát tolik ze Zákona.
Toto jsme předávali, protože toto je speciální období historie. Lidé vzdálenější budoucnosti
nebudou schopni vědět, kdo jsem, a ani jim nenecháme můj obraz. Ty audio a video pásky nemohou
být zanechány do budoucna, i když jste je nahráli; všechny budou vymazány. Dřív, když Buddha
Šákjamuni vedl své učedníky v kultivaci, nedovolil svým učedníkům vlastnit peníze, nebo majetek,
aby si nevyvinuli připoutání k těm materiálním zájmům. Takže jim nebylo dovoleno mít nic než
kasayu a misku na almužnu. Ale příliš často mají lidé připoutání, kterých je těžké se zbavit. V určité
době mnoho lidí začalo sbírat misky na almužnu. Někteří řekli: „Tato moje miska je bronzová, tato
moje miska je nefritová, tato moje vypadá dobře, tato moje miska je stříbrná.“ Někteří mniši
nasbírali mnoho misek. Buddha Šákjamuni pak řekl: „Když máte tato připoutání k majetku, můžete
stejně tak jít domů, jelikož doma máte všechno, a budete schopni jít sbírat věci a nechávat si je.
Proč se nemůžete vzdát dokonce ani misky na almužnu? Mniši se musí vzdát všeho. Proč se
nevzdat ani myšlenky na sbírání misek na almužnu? Vzdali jste se pokladů, proč jste stále
připoutáni k miskám?“ Tím Buddha Šákjamuni myslel, že by si člověk neměl nechat ani tu jedinou
myšlenku, nebo jediný kousek připoutání – musí to být odstraněno. Nedovolil jim mít toto
připoutání.
V době Buddhy Šákjamuniho bývala miska mnichů velmi malá a oni mohli žebrat vždy jen o
jedno jídlo. Dnes mniši drží tak velké misky. Dřív se používala miska na almužnu, ale dnes
používají obrácený zvon – chodí žebrat s obráceným zvonem. A vůbec nechtějí jídlo, které jim
dáváte – chtějí peníze. Být tak silně připoután k materiálním zájmům a penězům – je to kultivace?
Mohu vám říci, že peníze jsou největší překážkou pro kultivujícího. Co jsem právě řekl, bylo o
mniších. Avšak kultivace Velkého Zákona nepřikládá důležitost materiálním věcem, ale mysli.
Jelikož praktikujete kultivaci, zatímco pracujete v běžné společnosti, nezáleží na tom, kolik peněz
máte, ale záleží na tom, jen když vaše připoutání k penězům a majetku není odstraněno. I když je
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váš dům postaven ze zlatých cihel, nemáte to ve své mysli a moc o tom nepřemýšlíte. Lidé mají
všechny druhy zaměstnání, zatímco kultivují mezi běžnými lidmi. Když děláte obchody, vyděláváte
peníze – co na tom záleží, když to nemáte v mysli? Když o tom moc nepřemýšlíte a není v tom
rozdíl, jestli to máte nebo ne, prošli jste touto zkouškou. Váš dům může být stále ze zlata – nezáleží
na tom. Vyžadujeme od vás, zbavit se tohoto připoutání. Kultivace neznamená zbavit se
materiálních věcí. Pouze tímto způsobem se přizpůsobujete kultivaci ve světě běžných lidí. Kdyby
každý praktikoval kultivaci a nikdo by nic nedělal, z čeho by společnost žila? To není vhodné.
Přikládáme důležitost jen mysli lidí, míříme přímo na mysl lidí a opravdu vás necháváme zlepšit
váš charakter (xinxing), raději, než vás nechat zbavovat se materiálních věcí. Musí vám být jasné,
jak se to liší od tradičních kultivačních cest. Ale budete v tom vážně zkoušeni, aby se vidělo, zda
máte taková připoutání.
Co se týče kultivujících, kteří praktikují kultivaci v našem Velkém Zákonu, toto je druh cesty,
kterou se ubíráme. Musíte zmenšovat ta připoutání. Co se týče profesionálních kultivujících v
budoucnu, ti si vezmou misky a budou pěšky putovat a žebrat o jídlo. Pouze prožitím všech druhů
těžkostí ve světě budou schopni dosáhnout Dovršení. Mniši budou v budoucnosti kultivovat tímto
způsobem.
Když mluvím o těžkosti, řeknu vám toto: jakmile člověk přijme kultivační praxi, bude určitě
prožívat těžkosti – narazí na těžkosti. Lidé, kteří praktikují Velký Zákon, mají požehnání, ale mají
také utrpení, když praktikují kultivaci – to je jisté. Přesto často, když lidé trochu trpí, nebo prožívají
trošku těžkostí, berou to jako špatnou věc. „Jak to, že se cítím nepohodlně tady a tam?“ Pokud je
vám pohodlně celý váš život, mohu vám říci, že jdete určitě do pekla. Když celý život
neonemocníte – nemluvě o bytí v pohodlí celý život – po smrti půjdete jistě na sto procent do pekla.
Být naživu vytváří karmu. Je pro vás nemožné nevytvářet karmu, protože jakmile otevřete ústa,
můžete ublížit ostatním. Co říkáte, může neúmyslně ublížit ostatním: možná je jednomu člověku
jedno, co mu říkáte, ale někdo jiný to slyší a ublíží mu to. Když lidé žijí, co jedí, jsou životy, a
dokonce když jdou, šlapou na životy a zabíjejí je. Samozřejmě, řekli jsme, že vytváříte karmu, když
žijete na světě. Když neonemocníte, vaše karma nebude odstraněna. Když lidé trpí nemocí, jejich
karma je skutečně odstraňována. Uzdravíte se, poté co je odstraněna. Často člověk dostane vážnou
nemoc a po čase, když se uzdravíte, zjistíte, že vaše tvář jasně září a všechno, co děláte, jde hladce.
To proto, že potom, co je vaše karma odstraněna, je přeměněna na požehnání – ctnost. Protože jste
trpěl, cokoli děláte, půjde obvykle hladce a dá se snadno uskutečnit. Lidé to nemohou vidět, takže si
myslí, že je špatné podstoupit dokonce malou těžkost. Co je vlastně tak děsivého na těžkosti?! I
když máte malou těžkost, pokud zocelíte svou vůli a přestojíte to, zjistíte potom, že všechno, co
děláte, probíhá odlišně. Řekl bych, že to není nic víc než těžkosti, co musí lidé vydržet, když
praktikují kultivaci. Pokud jste schopni se vzdát [strachu z těžkosti], určitě dosáhnete Dovršení.
Řečeno z vyšší perspektivy, když jste schopni vzdát se myšlenky na život a smrt, jste opravdu
Bohem!
Buddha Amitábha řekl, že odříkáváním jeho Buddhova jména se lidé mohou znovu narodit v
Ráji nejvyšší blaženosti. Jak to tak může být? Jeho slova nelze chápat povrchně. Je pravda, že
člověk může jít do Ráje nejvyšší blaženosti, když odříkává Buddhovo jméno, ale lidé interpretují
Buddhova slova povrchně. Buddhův Zákon má vnitřní významy na různých úrovních. Odříkávání
Buddhova jména je ve skutečnosti praktikování. Stále odříkáváte, dokud ve vaší mysli nezbude nic
než slovo „Amitábha“ – jedna myšlenka nahradí deset tisíc myšlenek – odříkáváte a úplně
vyprázdníte svou mysl, s ničím než „Amitábha“. Zatímco odříkáváte Buddhovo jméno, budou do
vás zasahovat početná připoutání a různá rušení – můžete jim vzdorovat? Když jsou všechna
připoutání opuštěna a mysl se stane prázdnou, cíl kultivace je dosažen. Vaše odříkávání Buddhova
jména je také výrazem úcty k Buddhovi. Odříkáváte, protože chcete jít do Ráje nejvyšší blaženosti,
takže Buddha z Ráje nejvyšší blaženosti se samozřejmě přijde o vás starat, jelikož kultivujete
Buddhovství. Jsou v tom hluboké vnitřní významy. Někteří lidé říkají, že člověk může jít do Ráje
nejvyšší blaženosti, pokud odříkává Amitábha těsně před smrtí. Ale co musíte být zač, abyste to
dělali? Pokud jste opravdu schopni vzdát se myšlenky na život a smrt, opravdu tam můžete jít. To je
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ten rozdíl mezi člověkem a Bohem. Můžete-li se vzdát života a smrti, jste Bůh; pokud se nemůžete
vzdát života a smrti, jste člověk – to je ten rozdíl. My kultivujeme a kultivujeme a vzdáváme se
připoutání – nevzdáte se dokonce života a smrti? Když se někdo může najednou zříci života a smrti,
jaká jiná připoutání tam mohou být? „Když jsem získal Zákon, nebojím se ani života a smrti a mohu
se dokonce vzdát svého života.“ K čemu pak může být stále připoután? To je ta idea. Když mají lidé
před smrtí, jsou neuvěřitelně vyděšení: „Ach ne! Brzy zemřu. Teď vydechnu naposledy.“ Jaký je
tohle pocit? Ale někteří lidé nejsou před smrtí vyděšení a jejich rty stále odříkávají Amitábha – řekli
byste, že by nemohli jít do Ráje nejvyšší blaženosti? Vzdali se všeho, nemají vůbec koncept života
a smrti. Každá myšlenka člověka je postavena na dlouhém období kultivace. Myšlenky běžných lidí
jsou nesmírně komplikované a oni mají všechny druhy připoutání. Jak by mohli nebýt vyděšení v
kritickém momentě života a smrti? Řekl jsem, že „Velká Cesta je nejjednodušší a nejsnadnější“ a že
mnoho věcí je velmi jednoduchých, ale je třeba hodně diskutovat, když jsou rozebrány a vysvětleny
detailně. Přesto, kdyby vám to bylo řečeno přímo, nebyli byste to schopni udělat a lidé by nebyli
schopni pochopit věci na tak hlubokých úrovních. Proto vám musím vyučovat Zákon.
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Učení Zákona v San Francisku
6. dubna 1997

Už jsme se setkali v New Yorku a teď, jen o několik dní později, se setkáváme znovu tady.
Původně jsem vám chtěl dát nějaký čas, abyste vstřebali to, co jsem řekl, protože věci, o kterých
jsem naposledy mluvil, byly na vysoké úrovni. Vlastně, když pozorně přemýšlíte o věcech, o
kterých jsem nedávno mluvil, pravděpodobně zjistíte, že jsou na mnohem vyšší úrovni. Ve
skutečnosti jsem vám řekl podstatu. Existuje důvod, proč to dělám, a to ten, že jste vysoce vzdělaní.
Někteří z vás také obdrželi Zákon později, ale tato skupina lidí, kteří obdrželi Zákon později, se
rychle zlepšuje; takže požadavky jsou na ně také vysoké a jejich úrovně rychle stoupají. Cítíte, že je
to těžší a že je tady více obtíží, a sice, vypadá to, že je více trápení – to je nevyhnutelné. Mnoho
věcí, které tady dnes učím, nebyly nikdy předtím probrány. Protože čas pro kultivaci je velmi
omezený, doufám, že vám tento Zákon sdělím tak rychle, jak je to možné, takže můžete praktikovat
kultivaci tak rychle, jak je to možné, a dosáhnete Dovršení tak rychle, jak je to možné.
Bylo to právě včera, kdy jsem mluvil o následující věci. Možná znáte čínský příběh Cesta na
západ. Když mnich Tchang šel do Západního ráje, aby získal písma, prošel skrze všechny druhy
obtíží a těžkostí; devětkrát devět neboli osmdesát jedna těžkostí – promeškání dokonce jedné z nich
znamenalo, že to museli vynahradit, jinak by to bylo nepřijatelné. Takže to vůbec nebylo snadné.
Dnes je pro vás tak snadné získat Zákon. I když jste nebyli ve Spojených státech, můžete si zrovna
tak koupit letenku a v momentě být tady. Takže v porovnání, skutečně získáváte Zákon poněkud
snadněji. Ale není tak snadné se kultivovat. Také jsem vzal v úvahu toto: musíme prověřit, jestli se
lidé mohou učit Zákon, jestli mohou obdržet Zákon a jak si tohoto Zákona váží. Nemůžeme tento
časový rámec příliš dlouho natahovat. Lidé stále váhají, když přijde na získání tohoto Zákona,
zvažují a přemýšlejí znovu a znovu: „Měl bych se to učit?“ a tak dál. Také přemýšlíme o této
otázce, takže si myslím, že je dobré, když je čas trochu omezený. Není to tak, že kdokoli může
získat tento Zákon; věříme na předurčený vztah. Jinými slovy, s omezeným časem je možné, že ti,
kteří Zákon nemají získat, nebudou schopni vstoupit. S širším časovým rámcem by mohl vzniknout
problém, a to ten, že lidé, kteří nemají Zákon získat, by mohli vejít a zasahovat do nás, nebo nám
škodit. Protože by nevěřili, mohli by způsobovat zasahování. Samozřejmě, naše dveře jsou doširoka
otevřené – bez ohledu na to, kdo jste, budeme za vás zodpovědní, tak dlouho, dokud jste schopni se
učit. Ale opravdu potřebujeme zkoušet lidská srdce.
Buddhův Zákon je široký, obrovský a hluboký. Zákon, který dnes učíme, sahá za konvenční
chápání Buddhova Zákona. Učíme Zákon celého vesmíru – podstatu celého vesmíru. Nicméně,
uvnitř tohoto obrovského vesmíru, každá z jeho úrovní má svoji vesmírnou povahu, to jest principy
Zákona, které se projevují z Pravdivosti−Soucitu−Snášenlivosti v každé říši. A principy Zákona na
každé úrovni jsou skutečně obrovské a komplexní. Kdybyste chtěli vysvětlit principy na jedné
určité úrovni, možná byste je nebyli schopni plně vysvětlit, i kdybyste se tomu věnovali celý život –
jsou takto nesmírné a komplexní. Jak víte, Buddha Šákjamuni učil lidi a své kultivující se učedníky
Zákon z úrovně Tathágaty. Ale potom, co strávil celý svůj život vyučováním, předal věci pouze ze
své vlastní kultivační cesty. Buddha Šákjamuni řekl, že je 84 000 kultivačních cest, a tyto
nezahrnují taoistické školy. Čínská škola Tao říká, že má 3 600 kultivačních cest. A tyto stále
nezahrnují kultivační cesty Bohů západních náboženství, která jsou nám běžně známá. Kromě toho,
84 000 kultivačních cest, o kterých Šákjamuni mluvil, jsou pouze pochopením na úrovni Tathágaty,
uvnitř tohoto prostoru. Za tímto prostorem je tak mnoho kultivačních cest, že byste je mohli stěží
všechny vysledovat, a je tam také mnoho různých Buddhů na úrovni Tathágaty a principy Zákona,
ke kterým se osvítili – je to nesmírně obrovské. Mohli byste říci, že Buddhův Zákon dokonce
nemůže být popsán v termínech rozlehlých oceánů nebo moří. Jakkoliv velký je vesmír, tak velký je
tento Zákon – to je ta myšlenka.
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Dnes používám jen lidský jazyk – nejjednodušší lidský jazyk dneška – abych vám řekl o
základní situaci tohoto celého nesmírného a hlubokého vesmíru. Pokud můžete skutečně a důkladně
porozumět tomuto Zákonu a můžete v tomto Zákonu praktikovat kultivaci, výška a hloubka toho, co
zažijete a k čemu se osvítíte, bude nepopsatelná. Dokud praktikujete kultivaci, postupně toho budete
zažívat více a více a osvěcovat se více a více. Čím více čtete Zhuan Falun, tím více z něj pochopíte.
[Dokonce] i když je vaše vrozená základna skutečně dobrá, je toho pro vás víc než dost ke
kultivování v tomto Dafa. Jakkoliv vysoko se chcete kultivovat, tento Zákon je dost obrovský, aby
tomu vyhověl – tento Zákon je prostě neuvěřitelně široký a obrovský. Jak víte, v Zhuan Falunu
jsem řekl, že principy Zákona, které jsou zde obsaženy, jsou skutečně obsáhlé. Můžete vidět, že,
vrstvy na vrstvách, nespočetní Buddhové, Taové a Bohové jsou za každým slovem – nedají se
spočítat. Protože každá úroveň má principy té úrovně a každá úroveň má Buddhy, Taa a Bohy na té
úrovni, představte si, jak rozlehlý je tento Zákon. Ve skutečnosti jsem vám ho pouze načrtl. Jeho
pravé pochopení závisí na vašem vlastním osvícení, kultivaci a porozumění ve vaší opravdové
kultivaci. Takže vám řeknu tento princip: určitě si nemyslete, že stačí přečíst knihu Zhuan Falun a
znát cvičení, nebo že je dostačující myslet si, že je dobrá, a jenom cvičit. Pokud se chcete zlepšit,
jste úplně odkázáni na tuto knihu. Takže byste ji měli číst zas a znovu. Když čtete knihu, rozumíte
více a zlepšujete se. Přidejte k tomu doplňující prostředky k Dovršení – cvičení – a budete si
postupně zvyšovat svoji úroveň. Takže určitě si chybně nemyslete, [že stačí] přečíst ji jednou,
pomyslet si, že je dobrá, cvičit spolu s ostatními a nepřestávat cvičit. Tento Zákon je nesmírně
důležitý. Musíte tvrdě pracovat na studiu Zákona.
Tento vesmír je tak rozlehlý a jeho struktura je tak složitá. Řekl jsem vám o složení dimenzí.
Například, hmota je složena z molekul a ještě mikroskopičtějších částic. Dimenze, o které víme, je
také složena z těchto částic. Dnes částice známé vědě zahrnují molekuly, atomy, neutrony, atomová
jádra a elektrony; a pak tam jsou kvarky a neutrina. Co je dále, není dnešní vědě známo. Takže co
jsem říkal, je, že sféra každé úrovně těchto částic je tím, co nazýváme rovinou té úrovně. Ve
skutečnosti se částice nerozprostírají v rovině; namísto toho, uvnitř dané úrovně, existují všude –
nikoli v rovině. Lidstvo pro to nemá termín, takže to prostě budeme nazývat rovinou; toto je jediný
způsob, jak to můžeme popsat. Právě uvnitř té sféry – uvnitř sféry té vrstvy částic – je zformována
dimenze. Mezi částicemi jsou dimenze a uvnitř částic samotných jsou rovněž dimenze. Avšak
částice mohou také vytvořit částice různých velikostí. Pak tedy, mezi částicemi různých velikostí,
které jsou složeny z jedné určité částice, jsou opět dimenze. Toto je koncept dimenzí, který jsem
vám posledně vysvětlil.
Vždycky jsem říkal, že mezi atomy a molekulami je rozlehlá dimenze. My lidé žijeme mezi
vrstvou největších částic, sestavenou z molekul, a planetami, které vidíme, jež jsou vrstvou částic.
Lidé žijí v takové dimenzi. Planeta je rovněž částice. Jak jdeme dál, galaxie Mléčné dráhy má
rovněž vnější obal. Mohla by galaxie Mléčné dráhy a nesčetné další galaxie rozptýlené po celém
vesmíru vytvořit dimenzi? Ony jsou také propojeny. A pak za galaxiemi je stále ještě další vesmírný
prostor – je tedy tento vesmírný prostor vrstvou částic? Samozřejmě to je vrstva částic. Vesmír je
neuvěřitelně rozlehlý – jednoduše není možné popsat, jak rozlehlý je. Kromě toho, tři tisíce vesmírů
stejných jako ten, který obýváme, vytváří větší vrstvu vesmíru, který má vnější obal a je částicí
vesmíru ještě větší vrstvy. Avšak částice, o kterých jsem právě mluvil, expandovaly pouze z
jediného bodu. Fakticky se částice každé vrstvy rozprostírají napříč celým vesmírem. Nicméně i to,
co jsem právě popsal, jsou pouze dvě vrstvy vesmírů a vám už to přijde ohromující. Ve skutečnosti
to ani věda budoucího lidstva nebude schopna vědět – lidstvo nebude nikdy schopno znát věci tak
vysoké úrovně. Dokonce i když jsme to popsali v takovém rozsahu, tato vrstva částic není nic než
smítkem prachu – maličkým smítkem prachu – v tomto rozlehlém vesmíru. Považte, jak je tento
vesmír ohromný! Toto je druh dimenze, o které jsem vám celou tu dobu hovořil.
Posledně jsem opět hovořil o složení dimenzí. Kromě typu dimenzí mezi atomy a molekulami a
mezi planetami a molekulami, atomové částice v každé vrstvě rovněž vytvářejí částice různých
velikostí. Potom mezi vrstvami těchto částic různých velikostí jsou opět dimenze. Vezměme si
například molekuly: obyčejně víme, že mezi molekulami a atomy je dimenze. Jestliže mají atomy
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vytvořit molekuly, je třeba mnoha atomů uspořádaných dohromady, aby vytvořily molekulu. Potom,
mezi vrstvou větších částic složených z méně atomových částic a [další vrstvou] větších částic
složených z více atomových částic je ještě další úroveň dimenze. Jak jsem řekl, molekuly mohou
vytvořit jakoukoli věc na nejzevnějším povrchu – věci, které my lidé můžeme vidět, jako ocel,
železo, voda, vzduch, dřevo a naše lidská těla. Toto je vrstva hmoty na povrchu, kterou mohou lidé
vidět, a je složena z vrstvy největších částic, které jsou složeny z molekul. Nicméně molekuly
rovněž vytvářejí druhou, počítaje sestupně, vrstvu částic, které jsou o malinko menší než tyto
největší molekulové částice. Mohou také vytvořit třetí, počítaje sestupně, vrstvu částic – všechny
tyto jsou složeny z molekul, protože molekuly mohou vytvořit částice různých velikostí. Potom
mezi nimi jsou rovněž dimenze, takže tento vesmír je nesmírně složitý. A to není vše, protože uvnitř
každé úrovně dimenze jsou také vertikální dimenze, to jest, dimenze různých úrovní. Jinými slovy,
existují dimenze různých úrovní, které jsou stejné jako těch mnoho úrovní nebes, jak to chápou
náboženství. Kromě toho, v dimenzích na různých úrovních také existují rozličné sjednocené ráje.
Je to mimořádně složité. Řekl jsem vám jenom o běžném jevu.
Ve skutečnosti, kromě tohoto typu dimenze existuje také typ hrubozrnnější dimenze, to jest,
dimenze na nejzevnějším povrchu. Často vám říkám… samozřejmě, někdo se mě také posledně
ptal, co jsem měl na mysli v jednom ze svých článků v Základech pro další pokrok, když jsem
napsal, že „lidská společnost je přesně uprostřed, na nejzevnější vrstvě a na nejzevnějším povrchu“.
Co se týče významu „nejzevnější povrch“, v souladu s principem tohoto vesmíru neexistuje žádný
vnějšek nebo vnitřek, ani zde není pojetí velkého a malého, jak to chápe lidstvo. Pojetí jsou
naprosto odlišná od těch, která máme my lidé. Dnes proberu ten „vnějšek“. Proč jsem řekl, že
lidstvo je na nejokrajovějším povrchu a je nejvíce vně? Co je tím míněno? Jinak řečeno, kromě
druhu dimenze, o které jsem hovořil předtím, existuje ještě jiný druh dimenze, která, stejně jako ta,
ve které dnes žijeme my lidé, je naprosto odlišná od těch, kde jsou bohové. Dimenze, o kterých
jsem hovořil předtím, jsou všechny složeny z mikroskopičtější látky vysoké energie, zatímco
dimenze, o které hovořím dnes, je složena z povrchové hmoty. Uvnitř této povrchové hmoty rovněž
existuje mnoho, přemnoho různých prvků a různých částic. Tato velmi zvláštní povrchová dimenze
je právě jako my lidé: ve vašem těle existují buňky různých velikostí, které také mohou být
nazývány částice. Na povrchu každé buňky je vrstva pokožky. Pak až k pokožkám, které vytvářejí
částice pokožky na povrchu lidského těla, tyto pokožky částic na povrchu lidského těla vytvářejí
lidskou tělesnou pokožku na povrchu. Na nesmírně mikroskopické úrovni je tato pokožka rovněž
nesmírně rozlehlou dimenzí. Tělesná tkáň vytvořená z pokožek částic uvnitř těla je naprosto odlišná
od struktury na povrchu. S vesmírem je to stejně tak. Samozřejmě, je to velice složité. Jaká je
dimenze, kterou my lidé obýváme? Řekněme, že je celá složena z částic. Nehledě na to, jak velké
nebo jak malé částice jsou, každá částice má vnější obal.
Dnes vám vlastně vykládám o této vnější slupce. Ale přestože těmito vnějšími obaly částice
obalují částice, částice obalují částice a některé částice se mohou jevit, jako že jsou uvnitř – Země je
v centrální poloze – všechny ve skutečnosti patří k vnějšku. Proto říkám, že lidé jsou nejvíce vně.
Všichni přináležejí k vnějšku, protože jsou všichni přidruženi k obalu nejzevnějšího povrchu.
Pokožkový obal je nezávislý systém. Vesmír má největší vnější obal a všichni jsou přidruženi k
tomuto největšímu vnějšímu obalu. Tato dimenze, ve které existují fyzická těla našeho lidstva, je
také v této formě. Tato dimenze má své vlastní charakteristiky; je naprosto odlišná od rájů bohů
nebo dimenzí, o kterých jsem mluvil předtím. Avšak počátky veškeré hmoty ve vesmíru pocházejí z
těchto dimenzí.
Někdo se mě dnes ptal na pálení kadidla. Řekl jsem, že poté, co látka na této straně zmizí,
předmět na té druhé straně je vysvobozen a uvolněn. Zároveň předmět na této straně pak může
přejít na tu druhou stranu. Takže látka na této straně je poměrně vzácná na té druhé straně. To proto,
že spálením se látka na této straně už přeměnila, a je odlišná od té látky, když byla na této straně.
Předtím jsem řekl tohle: Kdybyste dokázali přinést zpět nahoru hrst hlíny, poté co jste se kultivovali
na zemi, tamti nahoře by si pomysleli, že jste pozoruhodní. Tohle jsem tím myslel. Říká se, že v
Ráji nejvyšší blaženosti je zlato všude. Takže kdybyste šli do Ráje nejvyšší blaženosti a zjistili, že
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tam není jediný kus skály nebo jediné smítko prachu, pak možná ta trošinka, kterou jste tam vzali z
tohoto hmotného světa, by byla nejvzácnější. My lidé máme rčení, že to, čeho je nedostatek, je
cenné a to, co je vzácné, je mimořádné. Samozřejmě, ve skutečnosti to není nutně tento případ. Jen
jsem to objasňoval. Je to proto, že veškerá hmota na tamté straně ve skutečnosti pochází odtud.
Samozřejmě, není to tak, že bychom tohle my lidé museli konkrétně dělat. Ve hře jsou mechanismy
ve vesmíru.
Promluvím více o tomto povrchovém světě, zejména o planetách, které vidíme svýma očima.
Avšak každá planeta má také své další dimenze – početné dimenze tvořené částicemi různých
velikostí. Ale povrchová dimenze, která je složena z největších částic, je její obal neboli její
nejzevnější povrch. Právě jsem coby analogii použil lidské tělo. Užijeme-li jako analogii kosmos,
vesmír, ve kterém my lidé žijeme, je vnější slupkou kosmu.
Kosmos je neuvěřitelně ohromný a my jsme ve skutečnosti rovněž ve středu kosmu. Nicméně
právě jsem řekl, že přestože se zdá, že částice jsou obaleny odlišnými částicemi, vy jste ve
skutečnosti stále na povrchu, protože struktura, hmota a přidružování dimenzí, kde existujete, jsou
jako systémy dimenzí na povrchu a jsou omezovány dimenzemi na povrchu – taková je situace.
Kromě toho, jak jsem zmínil, Buddha Šákjamuni řekl, že jedno zrnko písku obsahuje tři tisíce světů.
Ve skutečnosti Buddha Šákjamuni říkal, že mikroskopické dimenze zformované na povrchu částic
písku zahrnují mnoho, mnoho rozličných světů. Ale řeknu vám to dnes jasněji: vnější obal písku –
slupka – a vnější obaly částic na každé úrovni, které tvoří zrnka písku, jsou ve stejném systému jako
naše hmotná dimenze na této straně. Mnoho, přemnoho životů uvnitř částic různých velikostí
složených z molekul má přesně ten stejný tvar a formu jako naše lidstvo. Jinými slovy, lidé uvnitř
zrnek písku jsou přesně stejní jako my lidé – jsou tam lidé černé pleti, lidé bílé pleti a lidé žluté
pleti. A v budoucnosti vám bude připadat zvláštní, že jejich oblečení není moc odlišné od toho,
které nosili naši starodávní lidé. Co více, na mikroskopičtější úrovni jejich světa se odehrává jiný
druh úplné změny, a o tomto druhu změny jsem nikdy předtím nemluvil. To jest, rozličné
mikroskopické světy také mají určité vesmírné prostory. To, o čem jsem právě mluvil, byly
vesmírné prostory složené z částic písku.
Ony životy, které existují v mikroskopických světech, o kterých jsme mluvili, patří do jiného
systému – systému životů v jiném vesmírném těle, kde také mají své Buddhy, Taa, Bohy, lidi,
zvířata, látky, hory, vodu, oblohu, zemi, vzduch a veškerou hmotu, která existuje v jejich
mikroskopických vesmírech. A také tam existují mikroskopičtější a ještě mikroskopičtější takové
světy. Proto v minulosti mnoho našich kultivujících vidělo Buddhy, kteří se objevili z
mikroskopických světů – z mikroskopických světů maličkého zrnka písku, půdy nebo kamene.
Tamti Buddhové se mohou také zvětšit. V systému menším než tamten jsou rovněž Buddhové,
Taové, Bohové a lidé, a tamti Buddhové se také mohou přeměnit a vyjít do našeho světa, protože to
jsou Buddhové. Jak moc se mohou zvětšit? Nanejvýš se mohou zvětšit až do velikosti galaxie
Mléčné dráhy. Když se zmenší, jednoduše zmizí z očí. Protože jsou to Buddhové oněch
mikroskopických světů, jsou naprosto odlišní od Buddhů našeho vesmírného těla. Ale mají stejný
vzhled a požadavky pro kultivaci jsou rovněž stejné. Jsou stejně velkolepí. Oni stejně tak podléhají
Zákonu Pravdivosti–Soucitu–Snášenlivosti, který prostupuje odshora dolů.
Tento kosmos je prostě neuvěřitelně zázračný. A v mnohem, mnohem, mnohem menších světech
než tento existuje více vesmírných těl, ve kterých existují menší Buddhové, Taové, Bohové, lidé a
hmota. Ale není to tak, že bytosti existují pouze v jednom zrnku písku; místo toho jsou rozprostřeny
po veškeré hmotě, částicích různých velikostí – uvnitř či vně – a obalech všech částic v kosmu.
Právě jsem probral věci směrem k mikroskopickým úrovním. Když tohle ohromné vesmírné tělo
dosáhne určitého bodu, přesáhne hranice prostoru tohoto našeho vesmírného těla. Rozsah tohoto
vesmírného těla se nedá shrnout termínem „vesmír“, protože je naprosto odlišný od onoho
konceptu. Když kosmos dosáhne určité hranice, náhle narazí na prázdnotu, kde nic neexistuje.
Jdeme-li ještě dál, zjistíme existenci většího vesmírného těla, které je naprosto odlišné od tohoto
našeho vesmírného těla. Vesmírné tělo, o kterém hovořím, úplně přesahuje pojetí tohoto vesmíru.
Takže Buddhové, Taové a Bohové v tom větším vesmírném těle jsou obzvláště ohromní. Pohlíží na
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nás stejně tak, jako my pohlížíme na Buddhy, Taa a Bohy, lidi a věci v mikroskopickém světě nebo
v mikroskopickém vesmírném těle. Takže oni patří do ještě jiného systému, který je neuvěřitelně
ohromný. Nemluvě o tom, jak pohlížejí na nás lidi, dívají se na toto naše vesmírné tělo způsobem,
kterým my pohlížíme na vykopané památky. Připadá jim to zvláštní, podivuhodné, docela dobré a
zajímavé. Také si myslí, že tyto bytosti jsou nesmírně podivuhodné. Toto maličké vesmírné tělo je
také plné života – také to vidí takto. Ale oni nemají pojetí uvnitř rozsahu tohoto vesmírného těla,
které mají bytosti jako my – vůbec ne. V jejich očích jste mikroorganismem a nemáte s nimi nic
společného. Proto mnoho našich kultivujících má často stejný pocit, když vidí scény ve skalách,
písku nebo ještě mikroskopičtějších částicích.
Když se některým našim studentům otevře třetí oko, vidí ve svém třetím oku hory a řeky a že
uhánějí ven – uhánějí ven velkou rychlostí. Minou mnoho, přemnoho hor a řek a dokonce mnoho,
přemnoho měst – neustále uhánějí ven zevnitř svého třetího oka. Scény, které vidíte – mohu vám
říci – nepocházejí z vnějšku: skutečně to jsou formy existence ve světě složeném z buněk uvnitř
vaší hlavy a mikroskopičtějších částic. Často říkám, že jestli můžete vidět, mohli byste nalézt
mnoho měst v jediném vlasu, a uvnitř nich mohou jezdit vlaky a auta. Toto zní opravdu
nepředstavitelně. Ten svět je právě tak mimořádně ohromný a složitý svět jako je tento, a je
naprosto odlišný od chápání naší současné vědy. Často říkám, že dnešní věda se rozvinula na
vadném pochopení a chybném základě od svého založení. Takže je omezena tímto svým rámcem.
Co se týče opravdové vědy, z toho, co jsme se skutečně naučili o vesmíru, životě a hmotě, dnešní
věda se nemůže považovat za vědu, protože zázračnost vesmíru nikdy nemůže být odhalena,
následujeme-li cestu této vědy. Lidstvo věří, že pouze lidé jsou jedinými bytostmi ve vesmíru – jsou
prostě nesmírně ubozí, ubozí do tohoto rozsahu. Mimozemšťané ve skutečnosti navštívili naši zemi
a jejich návštěvy byly dokonce zachyceny na fotografiích, nicméně lidé stále nevěří v jejich
existenci. To proto, že jsou omezováni touto vědou. Tito lidé ovládaní emocemi nedělají výzkum a
nejsou racionální. Jsou ochotni věřit pouze věcem, které už byly uznány, neberou v úvahu, zda je
něco opravdu správně, a jsou ochotni věřit pouze věcem, které se naučili z knih. Toto je forma
dimenzí, o kterých jsem mluvil. Protože lidský jazyk je dost omezený, přišlo mi těžké to vysvětlit.
Rád bych věděl, jestli jste to všichni pochopili? (Potlesk)
Buddhové, Taové a Bohové, které známe, my lidé a veškerá hmota, kterou vidíme, existuje v
dimenzích, které obsahují nesčetné vesmíry – nesčíslné vesmíry –, které nemohou být spočteny
dokonce ani jednotkou zhao. Tento vesmírný prostor je takto ohromný. Toto je jeden nezávislý
systém. Potom za tímto prostorem existuje větší kosmické tělo, které je jiným nezávislým
systémem. Potom za tímto prostorem existují větší, ještě větší a ještě větší, větší systémy – takto
ohromný je vesmír. A v mikroskopickém světě je to nesmírně, nesmírně, nesmírně mikroskopické.
To, kde žijeme my lidé, je právě okolo středové pozice – ať už z makroskopické perspektivy nebo
mikroskopické perspektivy, lidský svět je takřka uprostřed. Avšak různé částice vytvářejí různé
dimenze. Kromě toho existují rovněž povrchové světy složené ze zvláštních, odlišných částic. Víte,
když jsem byl v Číně, někteří studenti se ptali na to, proč, když prapůvodní duše některých studentů
vyjde z jejich těla a cestuje ve vesmíru této naší hmotné dimenze, nevidí ráje Buddhů a ráje Bohů.
Všechno, co viděli, byly opravdové scény této naší hmotné dimenze. Proč neviděli Bohy? Protože
vstoupili do tohoto pokožkového – obalového druhu dimenze, což je dimenze, kde žijí lidé; je to ve
formě hmotné dimenze, jako je naše – takovouto situaci viděli. Toto je forma existence druhu
dimenze, o které jsem mluvil.
Máme také některé studenty, kteří se mě ptali: „Jak vznikl lidský život?“ Protože jsem předtím
zmínil původ hmoty, promluvím také o této otázce. Nemyslete si, že hovořím o vědě – Buddhův
Zákon zahrnuje vše. Mluvil jsem předtím o původu hmoty. Co je původem? Neřekl jsem vám, co je
tím původem hmoty. I když vám nemohu říci o původu všech různých kosmických těl, o kterých
jsem právě mluvil, které jsou tak obrovské, mohu vám nicméně říci, co je původem hmoty a bytostí,
které existují v různých sférách uvnitř našeho kosmického těla. Původem hmoty je vlastně voda.
Voda, která je původem vesmíru, není vodou běžných lidí na Zemi. Proč říkám, že voda je původem
hmoty? Kdykoliv ta nejmikroskopičtější hmota různých úrovní dosáhne určitého bodu, už tam více
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žádná hmota není. Jakmile tam není hmota, částice hmoty přestanou existovat. Podíváme-li se dále,
zpozorujeme situaci: zpozorujeme něco bez hmotných částic a něco, co je poklidné – obvykle to
nazývám stojatá voda. Také se to nazývá původ – voda bez života. Když do ní něco vhodíte,
neutvoří se žádné zčeření. Ani zvukové vibrace nezpůsobí vlny – je naprosto bez pohybu. Avšak
nejzákladnější složení hmoty pochází z tohoto druhu vody.
Jak to složení funguje? V tomto vesmíru je Zákon. Tento Zákon je
Pravdivost−Soucit−Snášenlivost, o kterém jsme mluvili. Podstata vesmíru spojuje onu vodu do
nejprapůvodnějších, nejmikroskopičtějších a nejprvotnějších jednotkových částic hmoty, které
mohou být také nazývány nejprvotnějšími částicemi. Avšak každá z nich tvoří jednotku; není nic,
právě jako vodní bubliny. Potom dvě prvotní částice jsou sloučeny, aby utvořily větší prvotní
částici. A potom dvě skupiny částic dvě-v-jedné jsou sloučeny, aby vytvořily ještě větší částici. Tato
slučování pokračují, dokud částice na různých úrovních neutvoří vnější tvar rozličných látek,
bytostí, hmoty, vzduchu a světla, vody a času, které jsou nezbytné pro život, a tak dále a tak dále.
Částice se mohou slučovat různými způsoby, které dnes nazýváme modely uspořádání.
Modely uspořádání částic jsou různé, což způsobuje rozdíly v povrchové hmotě oné sféry. Jak se
neustále tímto způsobem slučují do větších a větších částic, od mikrokosmu k makrokosmu,
nakonec se sloučí v to, co my lidé dnes známe jako neutrina, kvarky, elektrony, protony, atomová
jádra, atomy a molekuly, které se zkombinují do povrchové hmoty, kterou známe, až do ještě
větších vesmírných těl. V okamžiku, kdy je složena tato povrchová hmota, jelikož jsou modely
uspořádání rozdílné, rozdíly v povrchové hmotě jsou docela velké. Ale všichni víme, že dřevo je
složeno z molekul, železo je složeno z molekul a plast je také složen z molekul. I voda v naší
dimenzi je zformována z mikroskopické vody sloučením do větších částic a tyto větší částice se pak
formují do molekul vody. Takže my říkáme, že protože povrchová hmota je utvořena z
mikroskopičtější, mohu vám říci, že veškerý vesmír, který jsme schopni pochopit, je složen z vody
– a tato voda má nesmírně vysokou hustotu a je naprosto bez pohybu. Z tohoto je vesmír složen.
Možná jste slyšeli o pradávných mýtech, kde nějací taoisté dokázali extrahovat vodu ze skal.
Mohu vám říci, že přestože to zní jako něco, co se nedá vysvětlit koncepty našeho současného
lidského myšlení nebo moderní vědou – oni si myslí, že vyprávíte nějaký výmysl nebo nějakou
neuvěřitelnou pohádku –, řeknu vám, že to je skutečně pravda, protože veškerá hmota je složena z
vody. Voda může být dokonce extrahována z oceli nebo železa, a tyto mohou být i rozpuštěny ve
vodu. Ať je hmota jakkoli tvrdá, její základní částice jsou složeny z vody. Jestliže chápeme božskou
moc Buddhova Zákona z této perspektivy, myslím, že to nebude těžké pochopit. Má takto velkou
moc – může to navrátit do prvotní hmoty. Forma, o které jsem právě mluvil, je hierarchická – v
různých hlavních úrovních existují různé druhy takové vody.
Také jsme objevili jinou situaci. Jak jsem právě řekl, tato naše voda pochází právě z té velmi
mikroskopické vody, která vytváří částice větších vrstev, nakonec vytváří molekuly vody a vodu v
našem světě. Potom, nemohla by voda, která je původem různých úrovní, utvořit vrstvy částic
větších než ty v našem lidském hmotném světě? A pak pokračovat a vytvořit vodu na oné úrovni?
Popravdě, jak jsem právě řekl, nemohu vám říci, co tento kosmos nakonec je. Ale mohu vám říci, že
na různých úrovních existují různé původy hmoty – jinými slovy, různé vody jako původy hmoty.
Čím vyšší úroveň, tím větší hustota vody, která může utvořit různé částice, různé vody a různé
bytosti v různých dimenzích. Jak víte, lidské tělo, ocel, železo a vše jsou bytosti a věci v této naší
dimenzi. Jinými slovy, bytosti, které my chápeme a se kterými lidé mohou přijít do styku, a bytosti,
které mohou lidé vidět svýma očima, vlastně také pocházejí z vody. Je to vlastně tak, že to je voda
našeho lidského světa, to jest, tato lidská voda na nejzevnějším povrchu, složená z té nehybné,
původní vody. Ta vzdálenost je už velmi velká. A bytosti a látky, které mohou vidět naše lidské oči,
jsou také složeny z této vody. Jak víte, když mačkáte a mačkáte kousek zeleniny ve svých rukou,
nakonec nezůstane nic než voda. To samé je pravda u ovoce. Nyní vědci říkají, že sedmdesát
procent lidského těla je voda. Ale oni nevědí, že i kosti a vlasy jsou složeny z molekul vody, jenom
jsou vytvořeny z částic, které jsou složeny z mikroskopičtější vody. Popravdě jsou všechny vodou;
jen jsou složeny z mikroskopičtějších částic. Vše v této naší hmotné dimenzi je vytvořeno z vody.
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Mikroskopická hmota může vytvořit látky různých forem díky různým modelům uspořádání
částic. Když dokážete předvádět magii… Samozřejmě, v minulosti mnoho lidí předvádělo magii,
přeměňovali vodu v led, nebo jednu věc ve druhou. Zní to neuvěřitelně, ale opravdu to vůbec není
neuvěřitelné. Když jste schopni přeměnit molekulové uspořádání něčeho, stane se to něčím jiným.
Takže jak něčemu změníte zevnějšek? Samozřejmě, zevnějšek je ještě snazší přeměnit, a jakmile se
zevnějšek změní, stane se to něčím jiným. Čím vyšší je úroveň Buddhy, Taa nebo Boha, tím více
této moci má. Jak víte, lidé jsou velmi ochuzení. Jak ochuzení? Když lidé něčeho chtějí dosáhnout
nebo něco udělat, potřebují použít ruce a nohy – musí použít fyzickou práci, aby to udělali. Ale
Buddhové ne. Buddhové pouze potřebují myslet – samotná myšlenka stačí, protože Buddhové mají
mnoho božských sil, mnoho nadpřirozených schopností a mají také svůj vlastní mocný gong. Každá
mikroskopická částice tohoto gongu je ve vlastní Buddhově podobě a ony mikroskopické částice
jsou vytvořeny z mikroskopičtějších částic, které jsou všechny v jejich podobě. Přemýšlejte o tom,
jejich gong vyjde ven v tom okamžiku, kdy se jejich myšlenka vynoří. Počínaje mimořádně
mikroskopickou úrovní, mění struktury částic různých úrovní. A čas, který používají, je ten v
nejrychlejší dimenzi, takže je to provedeno okamžitě. Buddhové dělají věci velice rychle, protože
nejsou omezováni touto dimenzí a naším časem. Okamžitě mění předmět od jeho nejvlastnějšího
základu v něco jiného. Takto božská moc Buddhova Zákona působí. Proč se předmět změní v
okamžiku, kdy Buddha myslí? Když Buddha myslí, jak nesčetné částice, tak nezměrná moudrost
jeho gongu dělají změny zároveň na každé úrovni, veškerý [gong] rovněž provádí změny pro
všechno, co chce dělat, a větší zrna gongu rovněž mění povrch předmětu. Od nejzákladnějších
částic předmětu k jeho povrchovým částicím jej jeho gong současně přeměňuje od mikroskopického
k povrchu. On pak tu věc provádí v pouhém okamžiku – dosáhne toho okamžitě. Nic se promění v
něco, protože je schopen slučovat molekuly a částice ve vzduchu v předmět, který můžete vidět –
toto je přeměna ničeho v něco. Proč je božská moc Buddhova Zákona tak mocná? Věda a
technologie lidstva by nikdy tohoto bodu nemohly dosáhnout.
Moc Buddhova Zákona nemůže být dosažena lidstvem vědeckými a technologickými prostředky,
protože je pro lidi nemožné pozvednout morálku zároveň s pokroky ve vědě a technologii – to je
nemožné. Kromě toho, při rozvoji této vědy a technologie lidé vždy mají velmi silná připoutání k
tomu, aby něčeho dosáhli, což porušuje principy Zákona vesmíru. Takže je nemožné, aby jejich
charakter dosáhl takové výšky. Navíc, lidé mají rozličné city a touhy, a všechny druhy připoutání:
nutkání k soutěživosti, závist, rozjařenost, nenasytnost a tak dále. Kdyby se věda a technologie
skutečně mohly stát tak pokročilými, ve vesmíru by vypukly hvězdné války – skutečně by mohly
být hvězdné války. Ale Buddhové, Taové a Bohové to nedovolí – naprosto nemohou dovolit lidem,
aby do vesmíru vnášeli nepokoje, takže Bohové lidstvo omezují. Vědě a technologii lidstva není
dovoleno dosáhnout tak vysoké úrovně bez zlepšení morálky – to je naprosto nemožné.
Často říkám, že lidstvo prošlo různými historickými obdobími, než dospělo k tomuto dni. Jinými
slovy, mnoho, mnohokrát bylo lidstvo vyhubeno, poté, co zažilo katastrofy v různých okamžicích v
historii. A pak se objevilo nové lidstvo. Dospěli jsme k tomuto dni po různých cyklech, jako je
tento. Proč? Kultivační kruhy zpozorovaly tuto situaci: pokaždé, když bylo lidstvo v nebezpečné
fázi nebo bylo zničeno dějinami, byla to doba, kdy lidská morálka byla nesmírně zdegenerovaná.
Někteří lidé mluví o tom, jak velká byla řecká kultura, ale kam se ti lidé poděli? Dnes můžeme o
řecké kultuře něco zjistit: prvky řecké kultury, které se uchovaly, jsou určitě z posledního období
vývoje řecké civilizace a my jsme zjistili, že v ní stejně tak byla homosexualita, spolu se sexuální
promiskuitou, a navíc, život byl velmi lehkovážný a rozmařilý, mravně zkažený a hrozivě upadlý;
můžeme vidět, že lidstvo již hrozivě upadlo. Proč ta kultura zmizela? Protože její morálka už nebyla
dost dobrá. Lidé nemohou být nazýváni lidmi jenom proto, že mají lidský zevnějšek. Proč nejsou
duchové nazýváni lidmi? Koneckonců, mají jen o jednu vrstvu částic méně než vy. A proč se opice
a gorily nemohou nazývat lidmi? Protože lidé mají nejen lidské končetiny a trup, ale také lidské
morální standardy a morální hodnoty. Jestliže lidé ztratí své morální hodnoty, morální standardy a
pravidla chování, už více nejsou lidskými. Takže dnešní lidská společnost… abych byl upřímný,
mohu vám říci, že Bohové už lidi nepovažují za lidi. Přemýšlejte o tom: nejsou lidé v nebezpečném
stavu? Vaše vláda něco dovoluje, vaše země to dovoluje, váš národ to dovoluje, a dokonce i vy to
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schvalujete ve svém myšlení, ale není to nezbytně dobré. Proto když se podíváte na dnešní
společnost, můžete vidět to braní drog, obchodování s drogami, výrobu drog, změny pohlaví,
homosexualitu, sexuální svobodu, organizovaný zločin a tak dále, vynořuje se to v nekonečném
proudu. Sobeckost a touhy udělaly z lidí mezi sebou nepřátele a jsou bez jakýchkoliv spravedlivých
myšlenek. Vyskytují se v hojné míře všechny možné jevy degenerované lidské společnosti.
Takzvané moderní umění, takzvaný rock and roll, démonická povaha, která propuká na fotbalovém
hřišti, a podobné věci jsou ve všech odvětvích a profesích. Tyto věci pronikly do každého aspektu
společnosti. Úpadek lidské mysli převrátil lidské hodnoty: považují dobré za špatné a špatné za
dobré – lidské hodnoty jsou převrácené. Násilně získávat peníze, věhlas a vlastní zájem, obhajování
filozofie boje [mezi lidmi], oslavování vůdců organizovaného zločinu… Řekli byste, že toto jsou
stále ještě lidé?
Vidím, jakým stylem dnes středoškoláci nosí kalhoty, s opaskem kolem zadku a chomáčem věcí,
které jim visí dolů podél noh jako vnitřnosti, a část pásku jim vyčnívá ven. Mají hlavu vyholenou
po obou stranách, kromě vršku, který jim trčí jako vrcholek střechy. A někteří si ještě nechávají
jenom proužek vlasů uprostřed jako příšery, a myslí si, že to vypadá dobře. Ale opravdu to vypadá
dobře? Když to pečlivě vyhodnotíte, zjistíte, že nemají žádnou představu o tom, co je estetické.
Ženy jsou oblečené v černém, nosí na hlavě démonické účesy a mají kamenné tváře jako duchové v
podsvětí. To proto, že lidské hodnoty se převrátily. Démoni rozdmýchali nepořádek, a lidstvo tak
začalo brát temné a ponuré věci jako překrásné.
Jak už jsem onehdy řekl, čím ošklivější jsou hračky, které vypadají jako nestvůry, démoni a
duchové, tím rychleji se prodávají, a nikdo nekupuje pěkné panenky. Lidské hodnoty se úplně
změnily. Přemýšlejte o tom všichni: není to děsivé? Vývoj lidstva je skutečně cyklický. Je jenom
jeden způsob, jak zabránit tomu, aby se taková věc přihodila: udržovat lidskou morálku. Jak jste
viděli, teď se jeden za druhým vynořují sociální problémy a žádná vláda je není schopna vyřešit.
Etnické problémy, problémy mezi zeměmi, spory mezi národnostmi, spory uvnitř národností,
nesčetné případy zločinů ve společnosti… pro všechny vlády je to tvrdý oříšek a nikdo je neumí
vyřešit. Proč je neumějí vyřešit? Protože všechny jejich metody usilují o vyřešení jevů zevnitř
samotných jevů. Jenže jakmile je jeden jev potlačen, objeví se horší jev. Pak když potlačíte tamten,
vyvstane ještě horší jev. Zákony, které lidstvo vytvořilo, ve skutečnosti jen mechanicky omezují lidi
a blokují je, včetně zákonodárců samotných. Lidé se nepřetržitě blokují. Blokují a blokují až do
bodu, kdy z toho nakonec nemají jak uniknout. Když se vytvoří příliš mnoho zákonů, lidé jsou
ovládáni jako zvířata a nemají úniku; pak už nikdo nemůže přijít s žádným řešením.
Ale mohu vám říci, že základní příčina všech nemocí lidstva je ve skutečnosti úpadek lidské
morálky. Když se nezačne tam, žádný problém lidstva nemůže být vyřešen. Začne-li se odtud,
všechny problémy lidstva mohou být vyřešeny. Není to tak? Všichni se nad tím zamyslete: když
každý jedinec hluboko uvnitř od sebe vyžaduje, aby byl dobrým člověkem, je schopen praktikovat
zdrženlivost a bere ohled na druhé ve všem, co dělá, nezraňuje ostatní lidi a místo toho přemýšlí,
zda se s tím ostatní dokáží vypořádat, jen si představte, jaká by byla společnost. Bylo by potřeba
zákonů? Bylo by potřeba policie? Každý by krotil a ukázňoval sám sebe. Ale ani politická
propaganda a vládnutí silou nemohou morálku navrátit – dosahují pouze opaku. Svět se vyvinul do
dnešního dne, kde každý považuje právní systém za dobrý. Ve skutečnosti je to poslední útočiště,
když není cesty ven. Lidstvo se vyvíjelo po několik tisíc let. V minulosti nikdy nebylo tolik zákonů,
byl jenom jednoduchý „Zákon krále“ a ctnost byla tím měřítkem pro posouzení dobrého a špatného.
Avšak morálka dávných lidí byla na mnohem vyšší úrovni než ta dnes. Lidé si dnes myslí, že dávní
lidé nebyli dobří. Ve skutečnosti je to proto, že posuzujete dávné lidi zvrácenými názory současných
lidí. Lidé v minulosti nebyli o nic méně inteligentní než lidé dnes. Část lidského mozku, která může
být využívána, se nikdy nezvětšila; to jen lidé dnes se považují za tak ohromné a považují se za tak
chytré.
Vývoj společnosti je rovněž uspořádán Bohy. Oni vám dovolují mít moderní stroje, moderní
vybavení a moderní příslušenství, když jste se vyvinuli do tohoto stádia. Nepřemýšleli dávní lidé o
tom, že by je vytvořili? To jen Bohové to v onom stádiu neuspořádali, aby se to stalo. Současní lidé
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nejsou o nic více inteligentní než dávní lidé. Avšak častokrát, čím rozvinutější jsou hmotné věci, tím
více jsou lidé uchváceni touto hmotnou realitou. Myslí si, že to jsou mimořádné výkony, že je dávní
lidé nebyli schopni vytvořit a že my současní lidé jsme takřka tak úžasní jako nesmrtelní – včera
jste odletěl z Evropy, a teď jste ve Spojených státech – stejně jako nesmrtelní. Řeknu vám, že tohle
všechno existovalo v tomto rozsáhlém vesmíru už dlouho předtím – existovalo to dlouho v jiných
světech. Lidé se stali špatnými a spadli sem, kde je lidstvo – na tuto Zemi. Všechny lidské mysli
mají vědomí, které existovalo před narozením – oni si jen toho nejsou vědomi. Tohle „vědeckými a
technologickými prostředky“, tohle „jak je ta naše věda a technologie pokročilá“, ta „letadla a auta,
která jsme vyvinuli“, ty „moderní věci“… Ve skutečnosti vám řeknu, že tohle všechno je jenom
proto, že tamty věci z minulosti se vám uložily ve vašem vědomí a že na této kupě odpadků jste
vyrobili věci z odpadků – z nejhrubější hmoty na nejzevnějším povrchu. A lidé si myslí, že ty věci
jsou velmi dobré. Samozřejmě, lidstvo spadlo dolů touto cestou. Jelikož se stali špatnými, klesli do
takového stupně a musejí snášet utrpení. Pak, vývoj lidstva nemůže probíhat, jakkoli si lidstvo
přeje, a lidem není dovoleno dělat, cokoliv chtějí nebo cokoliv jim připadá pohodlné – to je
naprosto nepřijatelné. Proto jsou lidé v nebezpečné situaci. I když vidíte tamtoho člověk mluvit o
katastrofách a onoho člověka mluvit o katastrofách, já nikdy o těchto věcech nemluvím, a není to k
ničemu. Nerozebírám to, zda existují. I kdyby existovaly, nemají nic společného s našimi
praktikujícími či dobrými lidmi. Ale my jsme opravdu viděli, že jak se lidé dostali do této fáze, kdy
nejsou schopni řešit své problémy a dostali se do těžkostí – což způsobuje, že lidstvo nemá cesty
ven – je to opravu způsobeno morálním úpadkem lidstva. Protože jsme mluvili o vytváření bytostí a
o dimenzích, postupně jsme probrali lidstvo. Hmota může vytvářet lidi, protože když se částice
seskupí do různých substancí, seskupí se do různých lidských substancí na povrchu. Když je
molekulové uspořádání takové, jako mají částice kostí, potom je povrchová substance kost. Když je
jejich uspořádání takové jako u molekul masa, pak jsou masem. Jsou jakýmkoliv uspořádáním,
které si osvojí. A toto ustanovuje vaši bytost – je to jednoduché, když se to vysvětlí.
Právě jsem hovořil o další věci. Mnoho, mnoho lidí říká, že lidi vytvořili bohové. Někteří mluví
o tom, jak jsou lidé vytvořeni z hlíny. Nebudeme mluvit konkrétně o tom, jak jsou lidé vytvořeni –
ve skutečnosti existují všemožné způsoby. Jediná myšlenka většího Boha vás může vytvořit.
Všechno je živé. Poté, co vytvoří váš vnější vzhled, jsou vytvořeny vaše vnitřní orgány. Lidé si
myslí, že lidské tělo je mimořádně složité, ale pro Bohy s ohromnou moudrostí a mocným
osvícením je to triviální záležitost. Se vznikem jediné myšlenky může Buddha vytvořit vaše vnitřní
orgány s hmotou na nesmírně mikroskopických úrovních, může je vytvořit okamžitě. Kdykoli je
něco vytvořeno, je do toho vlit život. Samozřejmě, lidé mají také pomocné prapůvodní duše;
mnoho, mnoho životů se setká, aby vytvořily lidskou bytost. Tohle se děje.
V minulosti se lidé z vědeckých kruhů neustále rádi trápili slovíčkařením o tom, zda bylo první
vejce nebo slepice. Řekl bych, že ani vejce, ani slepice. Je to prostě tak, že mikroskopická hmota
utváří makroskopickou hmotu, malé částice vytvářejí větší a věci, které ani nemohou být nazývány
hmotou, vytvářejí hmotu. I když co se týče objemu, částice vytvářející těla větších bytostí jsou
odlišné od těch, co vytvářejí naše těla, a proto velikosti vnějších tvarů jsou odlišné, uspořádání
částic na povrchu hmoty, která utváří existenci bytostí – nehledě na to, jak velké nebo malé jsou –
jsou stejné. Například, jestliže každá částice těla lidí větší vrstvy se skládá z vrstvy částic, které jsou
planetami, jejich fyzické tělo má stejné uspořádání jako naše molekulové uspořádání, které utváří
fyzické tělo. Takže lidé menší – nebo ještě menší vrstvy – jsou utvořeni stejným způsobem. To je
vše, co o tomto řeknu.
Co se týká dneška, široce jsem vysvětlil strukturu tohoto vesmíru. Samozřejmě, detaily nemohou
být řečeny. Někteří lidé se mě ptali: „Učiteli, chceme vědět, jak žijí Buddhové.“ Odpověděl jsem:
„Pak se vykultivujte na Buddhu.“ To proto, že lidem není dovoleno vědět, jak žijí Buddhové. Lidé o
tom naprosto nemají představu. Kdybych vám to řekl, pochopili byste to se svým lidským
rozjařením a lidskými myšlenkami a logikou, což by bylo to stejné, jako kdybyste je uráželi a byli k
nim neuctiví. Takže vám to nemůžeme říci podrobně. Mohu vám to říci jen v širokých pojmech
omezeným lidským jazykem. Ve skutečnosti jsme si nemohli vybrat vhodnější jazyk, než je
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čínština, k tomu, abychom dnes tohle učili, protože čínštinou se dá nejvíce vyjádřit a má v sobě
nejvíce vnitřních významů ze všech jazyků na světě. Kdyby byla použita angličtina nebo jiný jazyk,
nic by se nedalo vyjádřit. Trochu jsem použil místní nářečí, abych to vysvětlil. Protože
standardizovaná moderní čínština také není schopna vyjádřit věci jasně, mohli jste zaregistrovat v
mých slovech nářeční výrazy, které mohou vyjádřit věci přesně, a že můj výběr slov je
nekonvenční; nový styl bagu neobsahuje hlubší vnitřní významy. Kdybychom to neudělali takto,
nemohli bychom věci vůbec vyjádřit.
Promluvím o jiné záležitosti, která každého velice zajímá. Někteří lidé řekli: „Učiteli, praktikuji,
ale nic nevidím.“ Promluvme si o otázce, proč lidé jsou nebo nejsou schopni vidět. Vlastně jsem to
už vysvětlil, když jsem mluvil o třetím oku. Požadavky na lidi jsou vysoké a principy se neustále
zvyšují. Když to vysvětlím blíže, překročí to ono porozumění. Ale pokusím se to propojit s tím, co
jsem řekl minule. Vysvětlím vám to blíže.
Většina z vás v obecenstvu má opravdu dobré vrozené vlastnosti. Popravdě, od té doby, co jste
začali s kultivační praxí, do dneška, i když je to jen krátká doba, měli byste být schopni nějaké věci
vidět. Protože v knize Zhuan Falun zdůrazňujeme přísný požadavek na odstranění lidských
připoutání, mnoho lidí se neodvažuje vidět. Mnoho lidí něco mlhavě vidělo, ale neodvažují se tomu
věřit. To, že nejste schopni vidět, je způsobeno několika důvody. Prvním z nich je, že si někteří lidé
myslí: „Jestli něco uvidím, musí to být tak jasné jako to, co vidím v hmotném světě. Jenom tehdy se
to počítá.“ Toto je opravdu silná překážka. Vždy tuto otázku chápou svými lidskými myšlenkami a
názory. Tak to není. Když dokážete vidět opravdu tak jasně, budete mít dosaženo osvícení –
stoprocentně budete osvícení. A v té době uvidíte Bohy jasněji, než vidíte lidi. Budete schopni vidět
jasněji, protože v oněch světech je pocit prostorového vnímání silnější než náš, vzduch je čistší než
náš a hmota je reálnější než naše. [Někteří z nás nemohou vidět] právě proto, že máme tento názor,
že jenom tehdy, když člověk vidí jasněji, viděl opravdu – ale takhle to nefunguje. V průběhu své
kultivace, když vidíte věci, není vám je dovoleno vidět tak jasně, takže můžete vidět pouze mlhavě.
Existuje také malý počet lidí, kteří vidí docela jasně, ale to, co vidí, je pouze část – jejich pole
vidění je úzké. Mohou vidět jasně pouze část. Je-li pole vidění člověka široké, věci, které vidí,
nutně musejí být poměrně rozmazané – nemůže vidět tak jasně – nebo je schopen vidět pouze velmi
nízké a nemnohé dimenze. Proto bychom se neměli brzdit lidskými takzvanými realistickými,
materiálními hodnotami. To je jeden důvod. Ale existují výjimky. Lidí, kteří jsou schopni vidět od
narození, je málo, takže o tom nebudu hovořit.
Dalším důvodem je to, že u mnoha z vás to není tak, že byste neviděli – vy vidíte –, ale vy si
pořád myslíte, že to je iluze, a vždy si myslíte, že si to jen představujete. Takhle to někdy je v
počáteční fázi. Protože jsem to konkrétně vysvětlil v Zhuan Falunu a řekl jsem vám, že byste
neměli používat záměr mysli – protože to, co uvidíte, se přemění vašimi myšlenkami, vaším
myšlením –, někteří z nás nedokáží tento vztah dobře vyvážit. Spolu s faktory vytvořenými vašimi
připoutáními a vzrušením je zde další překážka. Jaká překážka? Totiž, co vaše mysl myslí, a obraz
předmětu, který vidíte, se odráží ve stejné oblasti vašeho mozku – účinek se vytváří ve stejné části
mozku. Obrazy věcí, které lidé vidí, nejsou zaznamenávány v jejich očích, ale přenáší se optickým
nervem a potom jsou viděny v epifýze mozku. Avšak když se objeví ve vaší mysli obraz, když
přemýšlíte o věcech, účinek se vytváří také v tom místě. Takže to vytváří falešnou představu: když
opravdu něco vidíte – protože je to v první řadě rozmazané – vy si myslíte, že to je vaše fantazie. Ve
skutečnosti to není vaše fantazie – opravdu jste to viděli.
V minulosti mnoho menších kultivačních cest žádalo na svých učednících, aby vizualizovali,
když je učili. Když jste nemohli vidět, snažili jste se si to představovat; nakonec jste si
představovali více a ono se to stávalo reálnější, představovali jste si ještě víc, a stalo se to ještě
reálnější – takto je učili. Následováním menší kultivační cesty je obtížné dosáhnout Spravedlivého
dosažení, právě proto, že v nich jsou mezery – tato [vizualizace] samotná je připoutáním. Žádají po
vás, abyste něco viděl, ale vy nevidíte; vizualizujete, strašně se snažíte, abyste to pečlivě viděli, a
více vizualizujete se zavřenýma očima; čím více přemýšlíte, tím se to stává skutečnější; a postupně
se zdá, že to vaše vizualizace udělala skutečným. Takto učí v menších kultivačních cestách. Protože
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to byly menší kultivační cesty, nevnímaly, že to je připoutání. Koneckonců, oni nemluvili o
Dovršení.
My bereme tyto věci velmi vážně. Jakékoliv připoutání ovlivní vaše dosažení Dovršení. Říkám
vám, abyste měli v této záležitosti jasno. Pravděpodobně jste brali to, co jste viděli, za představu,
ale vy nemůžete takto praktikovat. Například, jestliže někdo mlhavě viděl Kolo Zákona, ale myslel
si, že to je jeho fantazie, když jste to viděli pohybovat se a otáčet, mohu vám říci, že jste to viděli.
Můžete se zkusit držet toho, co jsem řekl, a uvidíte, co se stane. Mluvím jen o těch učednících, kteří
už vidí, ale kteří si myslí, že to je jejich představivost. Pro ty, kdo nemáte takovou zkušenost,
nelpěte na vizualizaci – bylo by to připoutání. Řekl jsem vám to právě teď, abych odstranil vaše
psychické překážky. Ujistěte se, že se k tomu nepřipoutáte – zcela určitě se k tomu nepřipoutejte.
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Učení Zákona na setkání v New Yorku
22. března 1997

Před dnešní konferencí bych rád věděl, zda se chcete na něco zeptat – dnes se mě můžete ptát.
Otázka: Když utrácím manželovy peníze, počítá se to jako ztrácení ctnosti (de)?
Učitel: Takový je vztah mezi manželem a manželkou, takže tento problém neexistuje. Proč jsi
tuto otázku nyní vznesla? Protože lidé zkazili tyto lidské mravy. Nyní někteří lidé obhajují
zrovnoprávnění žen, což je citlivé téma. Někteří lidé říkají, že: „My ženy mnoho trpíme; ženy by
měly být zrovnoprávněny; muži a ženy by měli být rovnoprávní; my ženy bychom měly být
silnější.“ Proč se to děje? Je to proto, že někteří muži jednají se ženami hrozně, a ty se pak cítí
ukřivděny. Mohu vám říci, že když se tato společnost zkazila, je pro lidi velmi těžké rozpoznat
faktory za tímto rozkladem nebo jak k tomuto rozkladu došlo; každý rád hovoří o tématu zevnitř
tématu.
Vlastně vám mohu říci, že tento druh prosazování rovnoprávnosti žen je také něco, co se
objevuje pouze poté, co lidstvo zdegeneruje. Není to tak, že by muži se ženami špatně zacházeli;
spíše, muži zacházejí špatně také s muži, ženy také špatně zacházejí se ženami a muži také špatně
zacházejí se ženami; pouze špatné zacházení mužů se ženami je víc zjevné. Ve skutečnosti jsou také
ženy, které mají moc a zacházejí špatně s muži. To je způsobeno degenerací morálky celé
společnosti. Pravda je, že vztah mezi mužem a ženou je vztah mezi silou a jemností, takže mužské
utiskování žen je více zřetelné. Ale povím vám, proč říkám, že tato situace je špatná a že toto
prosazování ženské „nezávislosti“ a „soběstačnosti“ je špatně. Lidé dnes vždycky posuzují
starověké lidi degenerovanými názory moderních lidí a myslí si, že ženy byly v dávných dobách
utiskovány. Ve skutečnosti to vůbec není tak, jak si to moderní lidé představují. Ve starověké Číně –
vlastně v celém světě, protože západní společnost byla také taková – muži věděli, jak mají zacházet
se svými manželkami, a byli pozorní a pečující vůči manželkám; a manželky rovněž věděly, jak být
pozorné ke svým manželům − takto spolu existovaly jin a jang. Když se setkají dva jangy, bojují
spolu; ani když se spolu setkají dva jiny, tak to nefunguje. Jin a jang se právě navzájem doplňují a
jsou doplňkem sobě navzájem, a takto jsou ve své koexistenci na sobě navzájem závislé.
Ale dnes, všichni se nad tím zamyslete: jakmile je jednou obhajováno zrovnoprávnění žen, ženy
cítí, že jsou utiskovány a že by se tomu měly postavit. Ale co nastane pak? Objeví se rozvod,
rozbroje, opuštěné děti a jiné sociální problémy. Základní příčina není v tom, zda jsou ženy
rovnoprávné, ale úpadek morálky lidské společnosti − není tohle tou příčinou? Toto je základní
příčina. Jestliže se, když se řeší problém, nejedná o tom, co je základní, a jev se řeší v rámci jevu,
může to jedině vyústit ve vyřešení starého problému, zatímco nastane problém nový, a společnost se
vyvíjí ještě pokřivenějším způsobem. V dnešní společnosti mnoho lidí vyhodnocuje problém zevnitř
toho určitého problému a snaží se vyřešit krizi s bojovným přístupem, který to nikdy nemůže
vyřešit. Lidstvo neví, proč se dnes stalo takovýmto. Jakmile neustále o něčem mluví zevnitř té věci,
vytvářejí všechny možné zákony, aby zavedli omezení. Ale když lidská srdce nejsou dobrá,
nastanou nové, pokřivené a horší problémy; potom vytvářejí více zákonů. Lidstvo se tímto
způsobem uzavírá a nakonec se uzavírá do bodu, kdy naprosto nemá úniku. Co víc, tyhle věci s
sebou nesou mnoho, mnoho společenských problémů.
Podle teorie jinu a jangu by ženy měly být jemné, a ne silné. Muži jsou jang a silní, zatímco ženy
jsou jin a jemné. Když se spojí dohromady jemnost a síla, zaručeně to bude opravdu v souladu.
Dneska to není tak, že by muži rádi špatně zacházeli se ženami, ale tak, že tato společnost se
pokazila. Jak muži, tak ženy špatně zacházejí s ostatními. Zároveň došlo v současné době k
převrácení jinu a jangu, a nejvíce patrné je to v Číně. Podívejte se na atlety – ženy vždy vyhrají více
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medailí, zatímco muži medaile získají zřídkakdy. Jenom objasňuji smysl. Proč je to tak, že jin je
velmi silný a jang je ve všem velice slabý? Tuto okolnost zapříčinilo převrácení jinu a jangu. A
potom je tu postranní efekt toho, že se obhajuje to takzvané zrovnoprávnění žen. Je to právě úpadek
společenské morálky, která způsobuje změny v srdcích lidí ve společnosti. Ve skutečnosti, hluboko
v nitru si ženy nepřejí mít ze svých manželů beránky nebo ženy, že je to tak? Nenávidí to, že jejich
manželé nejsou dostatečně mužní a nemohou být silní a tvrdí. Ale když se muži stanou silnými a
tvrdými, ženy to nemohou strpět. Není to tak?
Lidé se neumějí dívat na základní příčiny úpadku všech lidských jevů a všeho dalšího. Řeší
specifické problémy zevnitř těch specifických problémů: když problémy vyvstanou zde, vytvoří
zákony; když problémy vyvstanou tam, vytvoří zákony; a nakonec jste uzavřeni, jako kdybyste byli
v kleci a nemohli se pohnout. Nakonec zákony nemohou nabídnout cestu ven. Zákonodárci chtějí
všichni řídit ostatní; nepomysleli na to, jak naopak zákony řídí také je. Lidé trpí kvůli tomu, co si
pro sebe vytvořili – není to přesně tak? Proto byste neměli následovat proud rozvrácení
společenských hodnot, nechat se unášet proudem nebo vytvářet vlny – „protože běžní lidé to chtějí
dělat takto, budeme následovat jejich vedení“. Proto říkám, že nemůžeme být jako běžní lidé. Běžní
lidé nemohou tyto věci vidět.
Cesta, kterou se lidstvo z toho vyprostí, nespočívá v použití balíků „zákonů“, které postaví lidi
do latě, ale v kultivaci ctnosti (de) napříč zemí. Kdyby se lidské mravy zlepšily, neexistovala by
taková věc, jako je špatné zacházení mezi lidmi, a lidé by se navzájem respektovali – mohlo by
stále existovat tolik zlých lidí? Ani policie by nebylo potřeba. „Když se sám chovám lépe, než když
se na mě vy policisté koukáte, k čemu je vůbec policie?“ Kdyby si každý cenil ctnosti, na co by
bylo potřeba zákonů? Jak vy všichni víte, ve starověké Číně – stejně tak tomu bylo i v ostatních
částech světa – když lidská morální úroveň byla velice vysoká, neexistovaly tam takové zákony.
Neměli zákony! Existoval pouze velice jednoduchý Zákon krále. Lidé používali morálku k
posuzování dobrého a špatného. Jestliže něco, co jsi udělal, bylo správné, záleželo na tvých
morálních hodnotách. „Tenhle člověk nemá žádnou ctnost“ – samotná tahle věta by ho soudila.
Krajské soudy takhle také řešily případy. Člověk bez ctnosti byl zbičován bambusem, a když ani to
nestačilo, usekli mu hlavu – „Tenhle člověk už není člověk, srazte mu hlavu.“ Kazil lidskou
morálku, takže byl sprovozen ze světa. Zatímco žijí v tomto světě, lidé mají lidské morální měřítka
a lidské zákony morálního chování. Bez těchto věcí jsou stejní jako zvířata, tak proč je ponechávat?
A neměli by být vyhlazeni? Už je velice těžké obrátit dnešní myšlení lidstva. Vidíte tuhle situaci se
ženami, která se teď objevila. Ale nemá se to s věcmi stejně i v jiných oblastech? V lidské
společnosti je příliš mnoho společenských problémů. Jediná cesta, jak z toho ven, je v napravení
lidských srdcí.
Otázka: Mladí lidé se chtějí vzít. Je tohle připoutání?
Učitel: Jelikož ani zde v Číně není mnoho lidí, kteří chodí do chrámů – nehledě na bělochy a jiné
národnosti – kdybych se stal mnichem a učil tento Zákon v chrámech, bylo by nemožné pro ty v
obecenstvu mimo chrámy, kteří skutečně mohou obdržet Zákon, aby Zákon obdrželi. Jelikož jsem
Jej učil ve společnosti a používal jsem tuto formu, abych vám umožnil obdržet Zákon, měli bychom
přijmout metodu, která se přizpůsobuje zvyklostem této společnosti, přizpůsobuje se normálním
zvyklostem života lidí, a toto také umožňuje lidem praktikovat kultivaci. Takže my jsme vytvořili
pečlivá uspořádání, co se týče formy vyučování Zákona a podrobností různých věcí.
Kdybych šel do kláštera, mohl jsem zůstat svobodný. Ale věděl jsem také, že se tento Zákon
bude učit hodně lidí v budoucnu. V budoucnosti o něm bude každý vědět – ať jste z bílé rasy, žluté
rasy nebo jakýkoli typ člověka, budete o něm určitě vědět. Pak by vyvstal ohromný problém: Co by
se stalo, kdyby se už nikdo nikdy neoženil? … Chtějí být jako já. Jelikož zatímco učím Zákon,
dávám také příklad svým jednáním, vypadá to, že každý pohyb, který udělám – dokonce můj
způsob oblékání – je kopírován některými lidmi. Takže jsem přikládal zvláštní pozornost těmto
věcem, velkým či malým. Nejen že učím spravedlivý Zákon, já sám musím být spravedlivý.
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Obrázek, na kterém jsem oblečen v kasaji, má být zanechán učedníkům budoucnosti, kteří se budou
kultivovat celodenně. Přesto moje vyučování Buddhova Zákona v běžné lidské společnosti, v
západním obleku, je první od začátku nebe a země a je bezprecedentní. Jelikož byl Zákon vyučován
tímto způsobem, naše kultivace se musí přizpůsobit podmínkám této společnosti.
Kdybych udělal něco špatně, budoucí lidstvo by se o hodně změnilo. Všichni víte, že Buddhové
nejedí maso. Je mnoho kultivačních cest. Přestože ne všechny z nich jsou tak absolutní, co se týče
konzumace masa, jako buddhismus, kultivace vyžaduje odpoutat se od masa. Jelikož učím tento
Zákon mezi běžnými lidmi a mám kultivující, kteří praktikují kultivaci mezi běžnými lidmi, s tolika
lidmi, kteří se ho učí, jestliže já nejím maso, lidé v budoucnu ho nebudou jíst a životní styl a
jídelníček lidstva se změní. Ale Bohové vědí, že maso může vydatně posilnit lidské tělo a tato
funkce nemůže být nahrazena vegetariánským jídlem – to je jisté. Samozřejmě, je to jiné pro
kultivující. Bez konzumace masa je zdraví kultivujícího, naopak, docela dobré, což je díky
kultivaci. Co se týče běžného člověka, když nepraktikuje kultivaci a nejí maso, bude mít nedostatek
výživy – to je jisté.
Pokud jde o neženění se, nebyl by lidstvu konec, kdyby nebylo novorozenců? Vzali jsme
všechno do úvahy. Je pravda, že je pravidlo, zakazující svatbu kultivujícím, kteří se stanou
buddhistickými mnichy. Ale v jiných kultivačních cestách to není absolutní. V minulosti měla
kultivační praxe různé požadavky na lidi v důsledku různých historických období, různých
historických období lidstva nebo různých období lidské civilizace.
Důvodem pro neženění se je odstranění dvou lidských věcí – touhy a sexuální přitažlivosti. Ale
to nejde udělat hned na začátku, když praktikujete kultivaci mezi běžnými lidmi, protože lidstvo se
stále potřebuje rozmnožovat. A máme tak mnoho lidí, kteří se kultivují ve společnosti běžných lidí.
Takže, když chcete, aby kultivující praktikovali kultivaci ve společnosti běžných lidí, ale také
chcete, aby se odtrhli od způsobu života běžných lidí ve společnosti… absolutně není dovoleno, aby
lidská společnost opravdu zmizela! Vy si myslíte, že lidstvo není dobré, ale stejně je to součást
tohoto našeho vesmíru, který se rozprostírá odshora až dolů, a je to také součást projevu tohoto
Zákona na nejnižší úrovni. Lidstvo nemůže přestat existovat. Ale nezáleží na tom, jestli se vy, jako
jednotlivec, nechcete oženit. To je osobní záležitost a není to nesprávné. Ale je tu jedna věc: když se
člověk neožení, není to připoutání. Neměli bychom se mylně zdržovat další překážkou – že člověk
musí opustit svět běžných lidí, aby dosáhl Dovršení.
Například lidé, kteří následovali kultivační cesty, které se předávaly několik tisíc let, se neženili
– ať to byly cesty školy Buddhy, školy taoismu, původního katolicismu, křesťanství nebo ty, co se
předávaly v horách. Takže to způsobilo, že si lidé vytvořili názor ve svém pochopení: pokud člověk
praktikuje kultivaci, nemůže se oženit. To je vážné zasahování, jak se náš Velký Zákon šíří dnes ve
světě. Zajistěte si, abyste nenechali tuto překážku způsobit, že by se naši učedníci, kteří praktikují
ve světě běžných lidí, neženili. Forma, kterou na sebe bere naše kultivace dnes, je na zlepšování vás
uprostřed nejsložitější skupiny lidí, raději než pouze na zlepšování vaší Pomocné prapůvodní duše
(fu yuanshen) nebo kultivování někoho jiného. Musíte tedy kalit své srdce mezi těmito
nejsložitějšími běžnými lidmi. Učedníci praktikující ve světě běžných lidí musí odpovídat
způsobům běžné lidské společnosti. Toto je část tohoto pevně tkaného Zákona. Rozumíte tomu, co
říkám? Ale sexuální touha a přitažlivost jsou připoutání, která je určitě třeba odstranit. Nenechte ty
starověké kultivační cesty nebo kultivační metody těch starověkých náboženství vytvořit mylnou
představu, že i my musíme praktikovat kultivaci tím způsobem. Tak to není. Forma naší kultivace
dnes je kultivační metodou, kterou jsem vám zanechal, včetně různých požadavků na způsob šíření
tohoto našeho Zákona v dnešní společnosti – ty všechny jsou zanechány pro budoucí generace.
Všichni víte o našich výslovných pravidlech. Například: nezaplétáme se do politiky;
nezakládáme hmotné organizace na spravování věcí; neurčujeme hierarchii; a nedotýkáme se peněz.
Tento Zákon rozhodně nebude lidem dávat oficiální tituly. Nezáleží na tom, co děláte, nebo jak je
vysoké vaše postavení ve společnosti – to neovlivní vaši kultivaci. To jsou záležitosti běžné lidské
společnosti; vaše kultivace je vaše kultivace. Měli byste rozlišovat mezi tím, co děláte mezi
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běžnými lidmi, a mezi vaší kultivací – jsou to dvě různé věci. Například, pokud je práce, kterou
děláte mezi běžnými lidmi, prospěšná běžné lidské společnosti a lidstvu, hromadíte ctnost, ale
nepraktikujete kultivaci – jsou to dvě různé věci, takže byste si měli být jistí, že je nemícháte
dohromady. Někteří lidé říkají: „V práci hromadím ctnost a dělám dobro, takže v budoucnu dosáhnu
Dovršení.“ Pokud člověk doopravdy nepraktikuje kultivaci, i kdyby se stal hlavou nebo vůdcem
náboženství, nebo i kdyby postavil chrámy a vztyčil sochy Buddhů, nedosáhne Dovršení. Je to
myšlenka na vlastní zadostiučinění. Práce je práce a nikdy nemůže nahradit kultivaci; kultivace je
kultivace; věci běžných lidí jsou věci běžných lidí. Dělat věci pro náboženství je totéž jako dělat
věci pro běžné lidi; ti, kdo přijali náboženský život, nejsou Buddhové. Buddhové hledí na lidská
srdce, ale ne na náboženství. To jsou dvě odlišné záležitosti – nepopleťte je.
Otázka: Učiteli, rád bych vám předal pozdravy za studenty z Shenzhenu a Guangzhou. Než jsem
přijel, požádali mě, abych určitě doručil tuto zprávu.
Učitel: Řekni jim, že Učitel ve svém srdci stále myslí na všechny své učedníky.
Otázka: Studenti středních škol, které čekají přijímací zkoušky, jsou velmi zaneprázdnění školní
prací a méně provádějí cvičení. Co by se v této situaci mělo udělat?
Učitel: To není problém. Pohyby v naší kultivační praxi jsou doplňujícími prostředky k dosažení
Dovršení. Přestože jsou důležité, co je důležitější, je naše kultivace srdce a mysli. Pokud se vždy
hluboko uvnitř považujete za praktikujícího a v nějakém období – i když je to velmi dlouhé období
– jste opravdu příliš zaneprázdněni, než abyste mohli provádět cvičení, ale hluboko uvnitř se
vždycky považujete za praktikujícího a držíte se požadavků, vaše kultivační energie bude stále růst.
Ale je jedna věc: je nepřijatelné, pokud si myslíte: „Pak protože Učitel toto řekl, už víc nebudeme
provádět cvičení.“ To je zacházení do dalšího extrému. Jelikož jsou speciální okolnosti, budou
brány speciální ohledy. To proto, že Buddhův Zákon je bez hranic. Co znamená „Buddhův Zákon je
bez hranic“? Má nekonečně cest; má hojnost způsobů, jak spasit lidi, podle situace každé osoby.
Otázka: Učiteli, bude zítra dovoleno pořizovat videozáznam?
Učitel: Mohli jste zaslechnout, že se v Číně mnoho lidí učí Zákon, který vyučujeme, a já už
nedávám přednášky. Ani se nesetkávám se studenty v Číně. Vlastně jsem se nesetkal se studenty v
Číně po tři roky. Ale více a více lidí se učí a to přitáhlo pozornost společnosti. Vidí, že se mnoho lidí
učí. Co víc, poté, co se Jej naučí, všichni cítí, že je dobrý. Jak to říkáte vy praktikující, poté, co se
Jej lidé naučí, jsou všichni velmi odhodlaní v kultivaci. Jakmile pak bude počet lidí významný,
mohou, v čínské společnosti, někteří lidé začít trochu přemýšlet. Mnoho lidí hodnotí mě a tento
Zákon s myšlením běžného člověka. Je dokonce velmi těžké udělat dobré věci pro lidi, protože
mysli lidí nejsou spravedlivé. Snažíme se vyhnout těmto zbytečným problémům. Proto, když jsem
se v současném období setkal se studenty v některých zemích, řekl jsem jim, aby nepořizovali audio
nebo video záznamy. Co je důvodem? Aby se minimum těchto věcí rozšířilo do Číny. Přestože se
nezaplétáme do politiky – takže tu samozřejmě není otázka politiky – špatní lidé by mohli způsobit
škodu tím, že by nás citovali mimo kontext, protože chtějí vyvolat problémy. Hlavním důvodem je
vyhnout se problémům, a tak tento náš Zákon může být zanechán lidstvu a budoucnosti přesně a
bez omylů a odchýlení. Když utržíme jakoukoli zbytečnou ztrátu, bude to něco, čeho budeme v
budoucnosti litovat. Nemůžeme myslet jen na současnost.
Ať jsou to audio nebo video nahrávky, určitě v budoucnosti nezůstanou – to je jisté. Jak víte,
některé už jsou mazány teď; tedy, některé video záznamy, které byly pořízeny dřív, už ztratily obraz
a audio záznamy ztratily zvuk. Jsou postupně mazány. Některé věci nemohou být ponechány tímto
způsobem. Když ostatní slyší, co jsem řekl konkrétně k vaší situaci, budou mít odlišnou situaci a
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budou tomu rozumět odlišně. Zhuan Falun je vhodný ke čtení pro každého. Taková je situace. Je na
vás, co dělat. Nedal jsem na to absolutní odpověď.
Otázka: Mistře, jsem ze Šanghaje. Učedníkům ze Šanghaje skutečně velmi chybíte. Poté, co jsem
se vrátil z poslední Mezinárodní konference výměny zkušeností, řekl jsem jim, že jsem vás viděl, a
všem jim tekly slzy. Požádali mě, abych vám předal jejich pozdravy.
Učitel: Řekni jim, že lituji toho, že jsem nešel do Šanghaje tehdy, když jsem učil praxi. Jelikož
jsem v té době chtěl pro tento Zákon zanechat spravedlivou cestu, nebyl jsem jako jiní mistři
qigongu, kteří jednají jako pouliční prodavači divokých bylinek nebo sami cestují se svou živností.
Přijížděl jsem jen na pozvání místních qigongových organizací, Společnosti na výzkum qigongové
vědy nebo vládních institucí. Šanghaj [mě] nepozvala, takže šlo o tuhle záležitost. Když bylo
později pozvání posláno, již jsem přestal praxi vyučovat. Ale je mi velmi líto, že jsem se nedostal
do tohoto velkého města v Číně učit Zákon. Po Pekingu je Šanghaj největším městem Číny.
Samozřejmě vím, že teď v Šanghaji studuje Zákon mnoho lidí. Těší mě, že přestože jsem tam nešel,
myslím, že celkový směr šíření a vývoje Velkého Zákona v Šanghaji je zdravý a studovali Jej pevně
– to je dobré.
Otázka: Učiteli Li, jsem učedník z Pekingu. Všichni učedníci z Pekingu vám posílají pozdravy.
Učitel: Vy v Pekingu, a vlastně nejen v Pekingu – to samé platí pro studenty v mnoha oblastech
– také mi chybíte. Ale zdráhám se s vámi setkat, protože jakmile se s vámi jednou setkám, když mě
jeden člověk uvidí, během několika hodin přijdou desítky; několik tisíc lidí by mohlo přijít během
dne; a na další den by mohlo přijít přes deset tisíc lidí. Mohli by také přijít lidé z jiných oblastí –
zrovna jako dnes, mnoho lidí přijelo z jiných oblastí. Pak by to vedlo k nějakým negativním
reakcím ve společnosti, takže se s vámi nemohu setkat. Ale také si myslím, jestliže jsme schopni
šířit Zákon bez problému pod přísným sociálním systémem, prošli jsme zkouškou ve velmi krutém
období historie. Takže v jakémkoli budoucím časovém období budeme schopni zůstat nezdolní, že
ano?
Otázka: Máme studenty, kteří přinesli výtisky Zhuan Falunu z Hongkongu a Číny. Je v pořádku
ty knihy prodávat v konferenčním sále?
Učitel: Když máte v zásobě výtisky Zhuan Falunu, chcete udělat nějaké dobré věci pro lidi na
konferenci a udělat věci přijatelnější pro studenty bez knihy, nemyslím, že je na tom něco špatného
– můžete to dělat. Jelikož nehledáte slávu nebo sebe-zájem, není to problém. Ale než děláme tyhle
věci, dáme to vědět lidem, kteří to mají ve Spojených státech na starosti, abychom se vyhnuli jiným
druhům postranních účinků. Nemyslím, že je to problém.
Vy, kdo jste se se mnou setkali posledně, jste už prošli obdobím kultivace. Myslím, že jste získali
určitý stupeň pochopení Zákona a nebudete jednat nezodpovědně. Proč jsem si tak jistý? Protože
víte, co učím. Nechceme nic – jen lidská srdce. Pokud se srdce těch lidí nemohou změnit, tento
Zákon nebude k ničemu. Žádná forma nátlaku nemůže změnit srdce lidí, takže jsme nestanovili
tohle pravidlo nebo tamto pravidlo, nebo žádali, abyste dělali tohle nebo tamto – to my neděláme.
Fakt, že tento Zákon může umožnit sám sobě zdravý vývoj, může mít více lidí, kteří se Ho učí, a
může hrát tak dobrou roli ve společnosti, to je všechno proto, že Zákon už je v lidských srdcích,
protože vědí, jak se chovat, a protože už nepotřebují nikoho, kdo by jim říkal, co dělat, a
nepotřebují mě, abych jim říkal, co dělat. Proto o to nemám takovou starost. Kdyby jeden z nás tady
nedělal věci dobře, zbytek by to okamžitě viděl. Je tu Zákon; máte Zákon na posuzování věcí.
Určitě to tak funguje.
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Otázka: Učitel řekl, že Zákon by neměl být rozšiřován jen mezi námi Číňany, ale také mezi
jinými rasami. Doufáme, že učitel může poskytnout vedení v tom, jak široce rozšiřovat Zákon jiným
národům.
Učitel: Ani na tohle nemáme nějaké konkrétní pravidlo. Zákon byl pro lidi zveřejněn. Doposud
byla kniha přeložena do němčiny, japonštiny, korejštiny, francouzštiny, angličtiny, ruštiny a dalších
[jazyků]. V každém případě je jich hodně. Také italský překlad je patrně na cestě a na překladech do
jiných jazyků se intenzivně pracuje.
Na těchto věcech pracují překladatelské skupiny, protože jak jsou jednou materiály přístupné,
lidé je mohou číst. Co se týče toho, jak šířit [Zákon], nemáme žádná pravidla diktující, že to bude
provedeno tímto nebo tamtím způsobem. Myslím, že tento Zákon považujeme za dobrý, když ho
šíříme, a tak si Ho lidé cení. Právě proto, že je dobrý, chcete o něm říci ostatním. Takže způsob,
jakým se tento Zákon šíří, byl doposud zcela od srdce k srdci a od člověka k člověku. V podstatě se
šíří takto. V Číně už je přes dvacet milionů lidí, kteří se opravdu kultivují. Když se připočtou lidé,
kteří se kultivují tu a tam, je jich teď sto milionů. Ale na povrchu to vypadá v klidu a neznámé
lidem ve společnosti. Každý Jej tedy šíří od srdce k srdci – ústním předáním a ze srdce. Už to
vytvořilo pěkně velký trend. Nejsou tu speciální pravidla a každý to dělá ze své vlastní svobodné
vůle. Rozumíte, co myslím? Nestanovujeme žádné formální druhy věcí, jelikož škola Buddhy učí
spásu všech vnímajících bytostí – spásu lidí. Není to tak, že jdete spasit lidi, jelikož stále
praktikujete kultivaci, a rozhodně nemůžete lidi spasit. Ale představit ostatním Zákon je nejlepší
způsob, jak jim pomoci získat Zákon. Lidé v budoucnu budou vědět, jak drahocenný je. Bez ohledu
na to, jak moc peněz někomu dáte, nebo jak mnoho dobrých věcí někomu dáte, není to tak dobré
jako dát mu Zákon. Zákon může umožnit oblasti, národu, státu, nebo i lidstvu obnovit morálku a být
šťastný, poklidný a v harmonii. Pouze s těmito věcmi se lidstvo může vyvinout zdravým způsobem.
Otázka: Poté, co jsem se učil Buddhův Zákon Kola Zákona, první věc, kterou jsem chtěl udělat,
byla tvrdě pracovat a odvádět dobrou práci. Čtu knihu, když opravdu nemám co dělat.
Učitel: Není to nejlepší? Možná vám některé věci, na které narazíte ve svém životě, v práci nebo
ve společnosti mohou pomoci se zlepšit s ohledem na jistá vaše připoutání. Když na něco narazíte,
možná je to na odstranění vašich připoutání, nebo vám to má s něčím pomoci. Jak jednou člověk
vstoupí na cestu kultivace, od té chvíle nebude nic v jeho životě náhodné. Jelikož vaše kultivace
byla systematicky uspořádána a času není tak mnoho, není možné, aby tam bylo cokoli náhodného.
Všechno bylo těsně uspořádáno. Nepovažujte ty zdánlivě náhodné a triviální věci, na které narazíte
v každodenním životě, za náhodné, protože se vám nemůže stávat mnoho podivných věcí a
nemůžete jít praktikovat kultivaci do jiné dimenze – nebyli byste schopni si takovým způsobem
zlepšit srdce a mysl. Jste stále ve stavu, kdy jste mezi světskými věcmi, vaše problémy jsou stále
problémy běžných lidí, váš způsob života je stále ten běžného člověka a věci, na které narazíte,
nejsou o moc jiné než dřív. Ale když o tom pozorně přemýšlíte, nejsou stejné. Všechny přicházejí,
aby vám umožnily zlepšit se v kultivaci.
Otázka: Učíte Pravdivost−Soucit−Snášenlivost. V určité situaci někdo možná zradil ostatní a v té
situaci jsme slíbili ostatním pomoci dát tomu ničemovi lekci.
Učitel: Zde je, jak my uvažujeme, a je to také v knize: když natrefíte na něco běžného, co vás
opravdu rozhněvá, a chcete zasáhnout, není to tak, že nesmíte. Je pro vás v pořádku říci pár slov,
když na to narazíte. Třeba vaše slova nebudou mít žádný účinek, nebo třeba to, co řeknete, nebude k
věci, protože nemůžete vidět, co je za jejich konfliktem, tedy, jaký je jejich karmický vztah.
Například, jsou dva lidé a jeden dostane od druhého ránu. Vy si myslíte, že z pohledu běžného
člověka je ten člověk, který ho uhodil, špatný – proč toho člověka uhodil? Ale když vrátíte čas,
zjistíte, že v první polovině života té osoby nebo v jeho předchozím životě tohoto člověka jednou
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uhodil. Když se my kultivující díváme na člověka, nemůžeme se dívat na jeden jeho život; měli
bychom se podívat na jeho celou bytost.
Je rozumné, aby tyto věci řešila policie, a světským principům odpovídá, aby běžní lidé řešili
běžné lidi – to nenarušuje žádné principy. Ale řekl bych, že kultivující by měli zasahovat méně,
nebo se pokusit nezasahovat vůbec, když vidí tyto věci. Proč? Protože jak jednou zasáhnete, je
pravděpodobné, že jste to řešil nesprávně. Pokud to nemělo být tak, ale vy, jako kultivující, trváte
na tom, že to tak děláte, mohli byste vytvořit karmu oddálením nebo překažením té věci. Ten Bůh
pro něj původně uspořádal, že v tomto životě zaplatí svou karmu, ale teď za ni nemůže zaplatit a ti
dva budou muset najít příležitost, aby tím prošli znovu. Toto mám na mysli. Ale když opravdu
narazíte na hrozné věci jako vražda nebo žhářství a ignorujete je, to je problém charakteru. Vy jste
kultivující, ale i Bůh by s tím něco udělal, správně? Ale na druhou stranu, normálně naši studenti
zřídka narazí na takové věci nebo na ně dokonce nikdy nenarazí. Tedy, nejsou pro vás v životě
uspořádány, protože věci musí pomáhat zlepšovat váš charakter. Pokud jsou tyto věci nepoužitelné,
za normálních okolností na ně naši studenti zřídka, nebo téměř nikdy nenarazí.
Co se týče zrazení někoho, nebo slíbení něčeho běžnému člověku, to jsou všechno záležitosti
běžných lidí. Jak jednou praktikujete kultivaci, musíte posuzovat věci podle Zákona a držet se
standardu kultivujícího. Když všechno posuzujete standardy běžných lidí – to „zrazení“, nebo to
„slíbení něčeho běžnému člověku“ – nejste jen běžnou osobou?
Otázka: Studenti v zahraničí ve Spojených státech všichni studují nudné přírodní vědy s takovým
připoutáním.
Učitel: Mohl bych o tom mluvit zítra. Řeknu vám tento princip: historie a věda lidstva jsou ve
skutečnosti omyl. Základna jejich vývoje, stejně jako základna jejich pochopení lidstva, přírody a
hmoty, to všechno je mylné. A to vyústilo v poškození morálky dnešní lidské společnosti. Toto je
hlavní otázka; budu o tom mluvit zítra. Ale je třeba si uvědomit: kdyby lidstvo nemělo žádné
vědomosti, lidé by dnes nebyli schopni číst Zhuan Falun, nebo by přinejmenším nebyli schopni
vidět vyšší a hlubší vnitřní významy v něm. Takže pravděpodobně není náhoda ani to, že jste se
naučili vědomostem, které máte. Budoucí lidstvo se bude vyvíjet na novém vědeckém základu,
takže také budou potřebovat vědomosti.
Myslím si, že jako učedníci Velkého Zákona budete přirozeně vědět co dělat, když přijde čas.
Třeba ani tyto věci nejsou náhodné. Takže teď by ses měl prostě učit to, co by ses měl učit, a nebrat
to za něco, k čemu jsi připoutaný. Slyšel jsem, že praktikující student ukončil školu, protože udělal
něco špatně, když poprvé přijel do Spojených států. Řekl bych, že prvně mohl udělat něco špatně,
ale teď přidává ke své předchozí chybě. Jelikož se stalo, co se stalo, nedělejte si záměrně potíže pro
svůj život v budoucnu – některé chyby, které jste udělali, nemohou být napraveny stejným
způsobem. Ve svém srdci víte, že jste konali nesprávně, víte, že to tak nebudete v budoucnu dělat, a
když přijde na tyhle věci, pokud se v budoucnu činíte dobře a úspěšně to doženete, je to v pořádku.
Pak si nemyslím, že je zde problém. U těchto věcí nevyžadujeme, abyste šli zpátky vrátit tu
záležitost a zaplatit za minulost, protože jste to udělali nesprávně – nebudeme to dělat tímto
způsobem. Jinými slovy, nevytvářejte si potíže ve své kultivaci a nevytvářejte si potíže v životě. Co
se týče studujících, právě teď vám můžeme říci, jen ať dobře studujete – jelikož jsi student, měl bys
dobře studovat.
I když děláte nějaký jiný druh práce, jelikož je to druh práce v běžné lidské společnosti a z
perspektivy principů běžné lidské společnosti je to služba lidské společnosti v této dimenzi, měli
byste ji také dělat dobře. To proto, že lidstvo je také projevem života na nejnižší úrovni Velkého
Zákona vesmíru.
Otázka: Učiteli, jménem učedníků z Německa si přeji předat vám naše pozdravy.
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Učitel: Viděl jsem pozvání z Německa. Rusko také poslalo pozvání minulý listopad, když byla
zima. Až se oteplí, najdu si čas na cestu.
Otázka: Učiteli, emigroval jsem do Japonska. Vždycky jsme chtěli, abyste přišel do Japonska,
když budete mít v budoucnu čas.
Učitel: Když jsem pořádal přednášky v Guangzhou, zúčastnil se někdo z Japonska. Potom se
vrátil do Japonska a dal dohromady nějaké lidi, což byli všechno Japonci. Zřejmě všichni, co se
učili, byli starší venkované. Po určitém období učení se stále nemohl vzdát qigongu, který
praktikoval předtím, takže jsme ho nikdy nekontaktovali. Protože ani všichni ti lidé, které učil,
nebyli čistí, nekontaktovali jsme ho.
Otázka: Můj manžel je Japonec, ale Velký Zákon se mu hodně líbí. Myslí si, že je velmi dobrý.
Učitel: Možná je tam kulturní rozdíl. Ale myslím, pokud se Jej Japonci opravdu mohou učit, že
to pro ně bude jednodušší než pro bělochy, protože lidé z Východu mají stejný způsob myšlení; lidé
ze Západu mají jiný způsob myšlení. Ale poté, co se Jej lidé ze Západu naučí, jsou také dost dobří.
Byl jsem jednou v Japonsku, ale jen se podívat, jak se Japoncům vede.
Otázka: Když se v budoucnu tento Velký Zákon stane Zákonem v lidských srdcích, jaké budou
věci v oblastech sociálních věd, jako filosofie a literatura?
Učitel: Všechno se změní. A bude to úplně nové. Lidské porozumění společnosti, lidskosti a
všeho bude lepší. Takže teď řada našich studentů v Pekingu ví, že jsou odlišní od ostatních lidí, a
rozšiřují výrok: „My jsme nové lidstvo.“ Samozřejmě, nepodporuji jejich výrok, jen rozvádím
myšlenku. Bude to určitě odlišné od způsobu, jakým myslí a chápou věci dnešní lidé – to je jisté.
Jak pokračujete ve studiu tohoto Zákona do hloubky, budete mít nové porozumění všeho. Vy, zde
přítomní, máte relativně vysoké odborné tituly a mnozí studujete v zahraničí. Jak to postupně
zažijete a budete o tom přemýšlet, zjistíte, že vaše pochopení všeho o lidstvu podstoupilo změnu. Je
to proto, jak jsem řekl, že vývoj lidstva, lidské pochopení svých počátků a původu – evoluční teorie
vůbec neexistuje – a jeho pochopení hmoty, pochopení vesmíru, pochopení života, pochopení světa
před námi a pochopení kosmického prostoru, to všechno bylo vyvinuto na nesprávných základech.
Otázka: Kdy Hlavní prapůvodní duše (zhu yuanshen) vstoupí…
Učitel: Hlavní Prapůvodní duše obvykle vstoupí nedlouho před narozením, ale konkrétní čas
není pevně dán. Může to být moment před narozením, nebo dlouho před narozením – půl měsíce,
měsíc, nebo dokonce dřív – to vše je možné.
Otázka: Jaký je pohled Učitele na klonování lidí?
Učitel: Když lidstvo nemá žádný mravní řád, bude dělat cokoli. Poté, co je takový člověk
narozen, nemá to koncept rodičů a nemá to koncept lidské etiky a morálky – je to děsivé. Může
dokonce naklonovat tu samou osobu, aby nahradila tu osobu, a zabít ji. Tyto věci se objevují pouze
po degeneraci lidské morálky. Ale nemyslím si, že se klonování lidí uskuteční, protože Bohové to
nedovolí. I kdyby byl klon vytvořen, nebyla by to ta osoba – pouze démon by se do něj mohl dostat,
jelikož Bohové by mu nedali Prapůvodní duši.
Otázka: Když lidé smíšené rasy praktikují kultivaci, do kterého ráje půjdou?
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Učitel: Pokud jde o lidi, lidé smíšené rasy už nemají odpovídající lidské rasy v nebesích. Pokud
jsou to kultivující, jejich vnější vzhled už není důležitý a všechno záleží na Prapůvodní duši
(yuanshen). Pokud je jeho Prapůvodní duše bílé rasy, je běloch; když je jeho Prapůvodní duše žluté
rasy, je žlutý, když je jeho Prapůvodní duše černé rasy, je černoch. Je to jiná záležitost, když
praktikuje kultivaci.
Otázka: Může člověk smíšené rasy uspět v kultivaci?
Učitel: Zdali někdo může kultivovat a zdali může uspět v kultivaci, záleží všechno na něm
samotném. Pokud osoba smíšené rasy může vytrvat v kultivaci, může stejně tak dosáhnout
Dovršení. Když uspěje v kultivaci, jeho Prapůvodní duše se vrátí tam, odkud pochází.
Otázka: Co jste řekl posledně, že osoba smíšené rasy ztratila?
Učitel: Ztratila tělo, které prochází odshora dolů až sem. Dovolte mi to říci takto: lidé žluté rasy
mají lidi žluté rasy tam nahoře a lidé bílé rasy mají lidi bílé rasy tam nahoře. On tuto souvislost
ztratil.
Otázka: Řekl jste, že dítě má Prapůvodní duši až po narození. Takže je pravda, že život
neexistuje během těhotenství? Prosím, vysvětlete to.
Učitel: To není pravda. Cokoli… Řekl jsem, že když je cokoli stvořeno, vstoupí do toho život.
Výrobek z továrny, cokoli, vidíte je takto, přesto jsou všechny živé. Když je embryo velmi nepatrné
v těle matky – v momentě, kdy je ten malý kousek těla vytvořen – už je živý. Takže jak může být
živý bez Prapůvodní duše? Bez Prapůvodní duše má stále život sám o sobě. To proto, že s lidmi,
kromě jich samotných… nemluvila kultivace v minulosti o třech duších a sedmi duších?
Samozřejmě, co řekli, nebylo konkrétní. Jen vám dávám tu myšlenku, tedy, mimo vaši Hlavní
prapůvodní duši, vaše tělo má také jiné elementy, které vytvářejí lidský život. Fyzické tělo samo o
sobě má také život s obrazy vašich rodičů – obrazy vašeho otce a matky jsou také živé. Lidské tělo
je především velmi složité.
Otázka: Je pak potrat také považován za zabití?
Učitel: Přesně tak. Potrat během těhotenství je zabití. Nezáleží na tom, jakou se stala lidská
morálka, nebo jestli to lidstvo nebo jeho zákony dovolují – zákony nemohou reprezentovat Bohy –
pokud jsi zabila, zabila jsi. Můžeš argumentovat, že podle zákona jsi nezabila – to říkají lidé. Zjistili
jsme, že v prostoru obklopujícím porodnice je mnoho dětí, které nemají kam jít – chybí jim části těl,
nebo mají kompletní těla, ale jsou to všechno mladé, malé životy dětí. Původně se tyto životy
reinkarnovaly a mohly mít vlastní budoucnost a mohly žít řadu let a pak vstoupit do dalšího cyklu
převtělování. Ale ty ho zabiješ, dříve než byl vůbec narozen. Pak musí bolestivě zápasit skrz ty
dlouhé roky – ta malá bytost úplně sama, je to tak smutné! Musí počkat, dokud všechny jeho roky
na zemi vymezené nebesy uplynou, a pouze pak může vstoupit do dalšího cyklu převtělení. Takže
ho najednou dostaneš do tak obtížné situace – můžete říci, že to není zabití? Navíc karma je dost
veliká. Pokud nechcete dítě, použijte antikoncepci.
Otázka: S touto karmou, může člověk stále kultivovat?
Učitel: Ano, samozřejmě může kultivovat. Ale jak jsem řekl, Velký Zákon vesmíru je
všezahrnující. Z pohledu jedné určité úrovně se Zákon stane absolutním. Různé úrovně mají různé
Zákony, a čím vyšší úroveň, tím jasnější je pochopení principů. To proto, že když opravdu
kultivujete k Dovršení, budou určitě bytostmi ve vašem vesmíru. Pak někteří lidé uvažují: „Potom si
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nedělejme starosti se zabíjením.“ Kdokoli přemýšlí tímto způsobem, určitě nemůže uspět v
kultivaci. A pokud neuspějete v kultivaci, nemůžete si dovolit splatit ty životy, které jste zabili.
Rozumíte, co říkám? Kultivace může nahradit tyto věci, pokud je to opravdová kultivace. Po
Dovršení bude určen karmický výsledek.
Otázka: Pokud byl potrat vykonán před dvaceti lety, když jsem nevěděla nic lepšího a bylo to
povolené, co se stane, pokud praktikuji kultivaci teď s tak velkou karmou?
Učitel: Prostě se soustřeď na kultivaci. Ve skutečnosti, u mnohých z nás, kdo ví, co jsme ve
kterém životě, během našich mnoha životů, udělali; a kdo ví, kolik karmy dlužíme v jakémkoli
daném životě. Dnešní lidé všichni do tohoto bodu přišli s karmou nabalenou na karmě; lidé bez
karmy neexistují. Patrně zde není nikdo, kdo nevzal život; zabití se nevztahuje nutně k zabití
člověka. Jelikož tě můžeme zachránit a jelikož jsi schopna kultivovat a získala jsi Zákon, nemysli
na tyto věci. Prostě se soustřeď na kultivaci a já udělám uspořádání. Pokud dosáhneš Dovršení, o
tuto záležitost bude dobře postaráno.
Otázka: Několik studentů Falun Dafa v Německu jsou lovci. Říkají, že lišky posedají lidská těla a
nejsou dobré. Doposud jsem to nepřijal.
Učitel: Nebudeme mluvit o liškách samotných. Je možné, že nebudou v budoucnu existovat. Ale
jako kultivující bychom se měli pokusit nedělat věci, při kterých se zabíjí. Mimoto, máme slitování.
Co se týče posednutí liškou, mnoho lišek získalo nějaké zvláštní síly; některé lišky nemají zvláštní
síly a nejsou schopny posednout lidská těla.
Otázka: Bude se budoucí lidstvo potřebovat kultivovat vzhůru?
Učitel: Až přijde budoucí lidstvo, téměř všichni z vás budou mít kultivaci ukončenu; ale ten
[čas] také přijde brzy. Audio a video nahrávky nebudou zanechány pro lidi v budoucnosti a oni
nebudou znát mou podobu. Někteří lidé říkají, že jsem prozradil mnohá nebeská tajemství. Ve
skutečnosti, lidé budoucnosti neslyšeli mé vyučování Zákona. Lidé na ulici teď neznají a neslyšeli
Zákon. Samozřejmě, pokud opravdu praktikujete kultivaci, dosáhnete Dovršení a odejdete, vyučuji
Zákon Bohům. Takže nebeská tajemství nebyla prozrazena lidem. Budoucí lidé vstoupí do úžasného
období a budou mít hezkých pár požehnání. Bude pro ně relativně těžší praktikovat kultivaci,
jelikož v dobrém prostředí nebude tak mnoho trápení. Takže vůbec nebude snadné praktikovat
kultivaci. Ale na druhou stranu, bude to také normální – lidský svět nebude tak hrubý, nebo tak
špatný a bude to období normální civilizace.
Kultivace je plná trápení. A není to omezeno jen na těžkosti, kterými trpíte. Dříve jsem řekl: „Na
vrcholku je nesnesitelně chladno.“ Co jsem řekl, je odlišné od toho, co říkají běžní lidé. Tedy, když
se vaše sféra pozvedne, vaše kultivační energie se zvýší, všechno ostatní se u vás příslušně zlepší a
váš způsob myšlení se také změní, zjistíte, že velmi málo lidí má s vámi cokoli společného, o čem
by si s vámi promluvili. V tomto smyslu se budete cítit velmi osamělí a budete cítit určité trápení
uvnitř. Pak spolu s tím přijde stav: bude se vám zdát, že máte méně co říci a méně kontaktu s
běžnými lidmi, dokonce s členy vaší rodiny – je jisté, že to tak bude. Ale to je všechno normální.
Prostě děláme, co můžeme, abychom vyvážili ten vztah. To proto, že vy opravdu nemůžete být
považováni za běžnou osobu. Jelikož jste bohové a jelikož už nejste běžní lidé… V minulosti,
jakmile mnich, který praktikoval kultivaci, opustil svět běžných lidí, byl napůl bohem –
samozřejmě, dnešní mniši nejsou a ani nemají tu kvalitu. Proč se říkalo, že je napůl bohem, jakmile
opustil svět běžných lidí? Dřív, když někdo, kdo kultivoval, opustil svět běžných lidí, přerušil by
všechna spojení se světem. Myslíte, že byl stále člověk? Samozřejmě, nemohl být stejný jako
člověk. Lidé nemohou žít bez těch emocí běžných lidí. Poté, co jste praktikovali kultivaci a opravdu
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se zlepšili, zjistíte, že nejste připoutáni k tomu, k čemu jsou lidé připoutáni, a že považujete to, o
čem si lidé rádi povídají, za nudné.
Pak tu jistě bude rozdíl mezi vámi a lidmi a tato propast se bude postupně zvětšovat. Ale také
byste neměli přemýšlet příliš mnoho o tomto aspektu věcí, protože jak jednou vstoupíte do toho
stavu, budete pomalu přicházet do kontaktu s věcmi, se kterými byste měli přijít do kontaktu, a
postupně dosáhnete odemčení kultivační energie (kaigong) a Osvícení (kaiwu). Máte své potěšení,
lidé mají lidské potěšení a samozřejmě Bohové mají potěšení Bohů.
Otázka: Děti, které vyrostly ve Spojených státech, nejsou moc dobré v čínštině. Měly by být v
budoucnu poslány zpět do Číny?
Učitel: Mohu vám říci, že jsem byl na mnoha místech v zahraničí a tento problém jsem našel
všude, takže když vidím své učedníky, často jim říkám toto: zajistěte, aby se vaše děti naučily
čínsky; nemůžete ztratit charakteristiky žluté rasy. Jelikož pro vás není místo v bělošských rájích,
stále se potřebujete vrátit do rájů lidí žluté rasy. Na čem záleží nejvíce, je, když nemůžete
porozumět skutečnému smyslu Zákona, když Ho studujete. Dnes přeložené knihy poskytují lidem
proces pochopení během přechodného období. Právě jako naše kniha Falun Gong, je To něco pouze
pro proces pochopení věcí u lidí, zatímco v opravdové kultivaci člověk následuje Zhuan Falun.
Knihy přeložené do cizích jazyků jsou také pro proces pochopení. Pokud chcete opravdu
praktikovat kultivaci, potřebujete číst originální text. Pouze z originálního textu můžete vědět, co je
co. Překlady – bez ohledu na to, jak dobře jsou udělané – jsou povrchní a nemají vnitřní významy.
Proto mnozí z nás zjistili, že pokaždé, když čtete knihu, je To jiné; když čtete tu větu z různých sfér,
je to úplně jiné.
Otázka: Někteří studenti veteráni nejsou ochotni připojit se k diskusi nových studentů. Je tento
jev v pořádku?
Učitel: Nežádáme přísně, aby každý přišel praktikovat na cvičební místo. Jen vám říkám, že
provádění cvičení ve skupině a diskuse mezi vámi na cvičebních místech vám umožňuje zlepšovat
se rychle – pomáhají studentům zlepšit se. Když chce někdo praktikovat doma, může praktikovat
doma – na tom nezáleží. Máme nějaké lidi, kteří se kultivovali docela dobře, a je pravda, že dobrá
řádka z nich praktikuje doma. Ale jsou také takoví, kteří nejsou schopni být pilní a dělat neustálý
pokrok, a pěkná řádka z nich nevychází z domu. Takže to nemůžete zevšeobecnit, ani je nemůžete
nutit. Celá kultivační praxe je o srdcích lidí. Když někdo v srdci nechce kultivovat, k čemu je vaše
nucení, aby přišel, že ano? Když se nechce stát Buddhou, ani Buddhové s tím nemohou nic udělat.
Pouze to, co člověk chce, nebo co chce dělat, se počítá. Ale vy cítíte, že chození ven nám, zdá se,
pomáhá šířit Zákon; myslíte si, že je to dobré, a přesvědčujete ho, aby pomohl ostatním. Ve
skutečnosti to není nutně tak. Kultivování doma a kultivování venku je stejné.
Nyní jsem našel další téma – samozřejmě, není to to téma, které jsi právě vznesl. V Číně jsme
zjistili, že mnoho studentů veteránů z raného období už nechodí ven praktikovat a že téměř všichni
ti, kdo praktikují venku, mě nikdy neslyšeli vyučovat Zákon – je jich mnoho. Jelikož toto je forma,
ve které se náš Velký Zákon šíří, tato forma vám byla zanechána a budoucí generace to budou dělat
tímto způsobem také. To je výborné. Tím není řečeno, že ti, kdo se vrátili praktikovat domů, už
nejsou dobří; mnoho z nich už se kultivovalo dost dobře. Zjistili, že nemají nic společného, o čem
by mluvili se studenty, kteří právě začali praktikovat a kteří nemají hluboké porozumění Zákona –
tato situace se objevuje. Myslí si, že věci, o kterých ostatní studenti rádi hovoří, jsou připoutání a
cítí se nepříjemně; to by mohlo být to, proč nepřicházejí – tato situace existuje. Obvykle, když lidé
něco dělají, mají připoutání nebo záměr. Když se osoba kultivovala velmi dobře, když nemá žádná
lidská připoutání, nemůže vydržet být s lidmi. Nemůže vydržet jedinou větu lidí – každá věta, každá
myšlenka a nápady v myslích lidí mají záměr. Když je vaše mysl čistá a jasná, když v ní nic není,
budete vědět všechno, co si ostatní myslí. A pak nebudete schopen vydržet jakoukoli jednu
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myšlenku, pohyb, nebo jakoukoli větu ostatních a budete se cítit rozmrzele. Budete jen cítit, že jim
to nemůžete jasně vysvětlit, a tak nebudete chodit ven – jsou takové případy, ale ne všechny jsou
takové. Ale myslím, že je nejlepší, když naši noví studenti chodí praktikovat ven. Proč? Protože
vám to opravdu pomáhá se zlepšit. Když nechodíš ven praktikovat a místo toho praktikuješ doma a
zkoušíš se osvítit k věcem sám, samozřejmě, budeš schopen se osvítit, ale bude to pomalé – kdo
nechce dělat neustálý pokrok? Kdo se nechce zlepšit rychle?
Otázka: Když něco děláme a nevíme, jestli bychom to měli, nebo neměli udělat, jak použijeme
Pravdivost−Soucit−Snášenlivost jako vedení?
Učitel: Ve skutečnosti to není o tom, zda by se něco mělo, či nemělo udělat. Neuvědomujete si,
že lidé často zabřednou do konkrétních situací a pak nejsou schopni rozlišit dobré a zlé. Proč jsem
schopen vidět všechno o situaci vývoje současného lidstva? Mohu vysvětlit všechno, protože
nejsem uvnitř toho. Když se na věc díváte, nedívejte se na ni, když jste v ní zapadlí, nehodnoťte věc
izolovaně a v rámci konkrétní záležitosti. Vyskočte z ní a pozorně se na ni podívejte, podívejte se,
jestli se drží Pravdivosti-Soucitu-Snášenlivosti. Jak by to řešil někdo, kdo se dobře kultivoval, nebo
Bůh, Bódhisattva? Přemýšlejte o tom tímto způsobem, a jakmile se objeví spravedlivé myšlenky,
budete vědět.
Otázka: Složité prostředí vytváří osoby vysokých úrovní. Prostředí v Číně je určitě o mnoho
složitější než ve Spojených státech, takže je kultivace v Číně rychlejší.
Učitel: Všechna jsou složitá; jsou složitá různými způsoby. Psychologické konflikty mezi lidmi
v Číně jsou velmi napjaté – intriky mezi nimi jsou hrozné. Ale ve Spojených státech je škoda na
povrchové kultuře velmi vážná a démonická povaha je enormní. Někdo tedy může praktikovat na
obou místech.
Otázka: Vzduch je silně znečištěný. Je to moc špatné pro kultivaci?
Učitel: Ne, pro kultivující to není problém. Jelikož je vaše tělo postupně nahrazeno vysoce
energetickou látkou, tyto věci vás nemohou znečistit.
Otázka: Může kultivace ovlivnit okolní prostředí, včetně přírodního prostředí, společenského
prostředí nebo vlastního společenského okruhu kultivujícího a prostředí, kde žije, aby se pohnulo k
dobrotě a směrem k Pravdivosti−Soucitu−Snášenlivosti?
Učitel: Vytváří to tento účinek, jen je velmi jemný a nedá se snadno zpozorovat. Všechno, co s
vámi má co do činění, podstupuje jemné změny – změny dvou druhů. Jedna je, že nějaké se od vás
víc a víc vzdalují, a druhá, že nějaké se vám víc a víc přibližují – tedy, stávají se lepšími a lepšími.
Některé vás úplně opustí, ty, které nejsou dost dobré, odejdou – to se stane. Změny jsou velmi
jemné.
Otázka: Učiteli, co hlavně je účinkem poloviční lotosové pozice oproti plné lotosové pozici při
provádění meditace?
Učitel: Existuje základní element kultivace, mechanismus uvnitř. Mechanismus našeho cvičení v
plné lotosové pozici je jako stroj. Pohon stroje má být instalován tímto způsobem, ale když trváte na
instalování tamtím způsobem, nebude schopen nic vyrobit. Ale není to nutně tak absolutní, jelikož
někteří lidé potřebují proces postupného zlepšování. Pokud nedokážete překřížit nohy teď, zkuste to
dělat postupně. Stále tedy máme způsoby, jak to zařídit. Měli byste se co nejlépe snažit to dohonit.
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Otázka: Když sedím v lotosové pozici, pokud nemohu dosáhnout klidu, nemohu ani dosáhnout
ding. To znamená, že je moje úroveň nízká a nemohu pokročit k vysokým úrovním.
Učitel: Pokud dokážete dosáhnout ding, jakmile si sednete, je vaše současná úroveň už docela
vysoká. To už bylo probráno v knize. Pokud opravdu nemůžete vstoupit do stavu ding, považujte
prostě myšlenku, která nejde potlačit, za myšlenku někoho jiného. Ve skutečnosti mi dovolte říci, že
ona v první řadě nejste vy – je složená z názorů vytvořených po narození a myšlenkové karmy.
Původně jste chtěli sedět v meditaci a vstoupit do klidu, ale proč to není klid? Neposlouchá vás –
můžete to být vy? To víří karma, takže byste to měli považovat za někoho jiného. Jak zlehčíte svá
připoutání, budete postupně víc a víc schopni dosáhnout klidu a vaše úroveň se bude zlepšovat také.
Otázka: Vždycky se cítím ospale, když provádím cvičení. Můžete mi říci, zda bych měl spát, nebo
jestli je to démon, měl bych s tím tedy bojovat?
Učitel: Spánek samotný není démon. Je to takový faktor, že lidé musí odpočívat. To je také jedna
z věcí, z faktorů, které vytvářejí vesmír. Ale jako kultivující, když spíte během kultivace, může to
hrát úlohu démona a bránit vám v kultivaci. Není to démon sám o sobě, ale může to hrát tuto úlohu.
Ale na druhou stranu, má to také účinek zesilování vaší vůle. Nepotřebujete kultivovat svou vůli?
Potřebujete zesílit svou vůli a bránit tomu je zesilování vaší vůle – je to také kultivace. Pocit
ospalosti během provádění cvičení je sám o sobě také účinkem myšlenkové karmy.
Otázka: Rád bych se zeptal, co přesně jsou energetické mechanismy.
Učitel: Energetické mechanismy jsou dynamické mechanismy složené z velmi mikroskopických
látek kultivační energie – látek, které lidé nemohou vidět. Ty mechanismy mají formu, ale lidé je
nemohou vidět. Když vaše kultivace dosáhne určitého bodu v budoucnosti a vaše třetí oko je
otevřeno celkem dobře, budete je schopen vidět. Jsou jako pásek, bílý pásek, který pracuje kolem
vašeho těla. Ale je propojen s Falunem uvnitř vašeho pole elixíru. Jsou nepřetržitě zesilovány, když
cvičíte. Čím jsou tyto mechanismy silnější, tím lépe pohánějí vaše automatické praktikování. To
znamená, že se otáčejí, i když právě neprovádíte cvičení – pomáhají vám praktikovat automaticky.
Všech pět cvičení pracuje s těmito mechanismy. Přestože tedy vidíte, že zde stojíte bez pohnutí,
mechanismy vašeho těla se pohybují tam a zpět a pohánějí přeměnu celého vašeho těla.
Otázka: Má Falunový ráj Falunovou píseň?
Učitel: To je dělání reklamy a polidšťování věcí. Jak by mohl být Buddhův Zákon tak
neseriózní?! Dnešní lidé si Buddhy polidštili. Ale Buddhové jsou neporovnatelně úžasní Bohové. V
minulosti, když lidé zmiňovali Buddhy, objevil se pocit bezmezné úcty. Dnes jsou zmiňováni
svévolně. Obrazy Buddhů, Bódhisattev a Svatých Marií jsou vyryté a dané na hřbitovy – to je
jednoduše rouhání se Buddhům, Bódhisattvám a Svaté Marii. Jsou obklopeni náhrobními kameny
mrtvých. Lidé nevědí, co dělají. Myslí si, že je to dost dobré, a chtějí, aby se Buddhové,
Bódhisattvy a Svatá Marie starali o mrtvé – je to, jako kdyby poroučeli Bohům. Není to tak? Ve
skutečnosti jsou to všechno věci zrozené z lidských hříšných myšlenek. Mnoho qigongových praxí
dělá ty taneční věci a ty písničky. Co mají ty věci co dělat s kultivací? Mimoto povzbuzují lidská
připoutání k emocím (qing). To je dívání se na Buddhy, Taa a Bohy s lidskými myšlenkami a
lidskými způsoby myšlení. Ve skutečnosti se lidské způsoby myšlení vůbec nedají použít na
přemýšlení o nich. Když jste se kultivovali velmi dobře a pouze, když už nemáte takové lidské
myšlenky, můžete dosáhnout Dovršení.
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Otázka: Žijeme ve stavu „mající záměr“. Měli bychom odstranit tyto touhy v našem běžném
životě. Někdy jsem zmatený a to mě znervózňuje.
Učitel: Říkáš, že když se kultivuješ, cítíš, že sis vyvinul určitou úroveň pochopení Zákona a že
by ses měl zlepšit a zbavit se jistých myšlenek; jenže jsi zjistil, že tam jisté myšlenky stále jsou a ty
tě uvádějí do rozpaků, „Proč mám stále takové myšlenky?“ a připadáš si ve střetu sám se sebou.
Není to tak? Dovolte mi říci – už jsem to vysvětlil posledně – kdybychom odstranili všechny lidské
myšlenky, které vám umožňují udržovat život běžného člověka, nebyli byste schopni mezi běžnými
lidmi zůstat ani den. Všechno, co lidé dělají, je motivováno připoutanostmi, takže byste nebyli
schopni snést jedinou lidskou myšlenku. Netušíte, jaké to je, být s lidmi, když ty myšlenky nemáte.
Takže, abyste mohli praktikovat kultivaci mezi běžnými lidmi, bude váš nejzevnější povrch
přeměněn a všechna vaše připoutání odstraněna až při Dovršení.
Otázka: Do kterého ráje půjdou lidé bílé rasy po dosažení Dovršení?
Učitel: Tato otázka už byla probrána. Někteří z nás mohli vidět v Zhuan Falunu obrazy Buddhů;
někteří mohli v anglické verzi Zhuan Falunu vidět Bohy, oblečené jako Svatá Marie nebo Ježíš –
Bohy s bělošským vzhledem – v každém jednom slovu. Přestože praktikujete náš Velký Zákon…
Řekl jsem, že jsme ze školy Buddhy, ale já učím povahu celého vesmíru, principy vesmíru – Zákon
vesmíru. Takže jsou v tom samozřejmě zahrnuti Bohové. Pak tedy, když běloch dosáhne Dovršení,
kultivační energie kultivovaná v jeho těle také převezme podobu bělocha a po dosažení Dovršení
půjde do bělošského ráje; všichni Cherubíni (yinghai), které kultivují, mají křídla. Samozřejmě, to
samé platí pro taoistickou školu.
Otázka: Jak člověk může splatit karmu za zabití?
Učitel: Máme mnoho studentů, kteří se střetli s nějakými nebezpečnými situacemi během
kultivace – autonehody, pády z výšek a mnoho jiných příhod. Potom se naši studenti cítili šťastně –
určitě je z čeho být šťastný. Samozřejmě, jak vysvětluji v Zákonu, toto se rovná splacení velkého
množství karmy, která byla v minulosti vytvořena, a může se to dokonce rovnat splacení života.
Pokud za ten život opravdu bylo zaplaceno, vaše jméno je vyškrtnuto z pekla, protože už jste za ten
život zaplatili.
Ve skutečnosti si nemyslete, že se vám nic nestalo poté, co jste byli zasaženi – vaše já, vytvořené
z karmy, opravdu zahynulo. Co víc, to tělo mělo myšlenky, srdce a končetiny, které byly tvořené
tvou špatnou karmou; zemřelo při nehodě a bylo složeno výhradně z karmy. Učinili jsme pro vás
tak ohromě dobrou věc a odstranili jsme tak veliké množství karmy a zaplatili tím za životy – nikdo
jiný to nedělá. Děláme to jen proto, že jste schopni praktikovat kultivaci. Když si tohle uvědomíte,
nebudete mít způsob, jak mi poděkovat.
Otázka: Jak dosáhneme Dovršení?
Učitel: Předáváme tento náš Zákon, abychom přeměnili lidské benti na Tělo Buddhy. Touto
cestou se ubíráme; nejdeme cestou Nirvány, ani nepoužíváme Světelnou přeměnu, nebo metodu
„Vyproštění těla“ ze školy taoismu, kde se bambusová tyč přemění v lidské tělo a umístí do rakve.
Otevřeně a důstojně necháme lidi, aby vás viděli dosáhnout Dovršení, protože vaše tělo už bude
přeměněno.
Otázka: Učitel řekl, že by měl člověk dělat dobře svou práci běžných lidí, zatímco se mezi
běžnými lidmi kultivuje… Chci si najít práci, ve které se můžu dobře činit, aniž bych na tom strávil
mnoho času, tak abych mohl věnovat více času kultivaci.
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Učitel: Všichni máme tuto myšlenku. Všichni si chcete najít snadnou práci, a tak mít hodně času
na kultivaci a zároveň být schopni odvést dobrou práci. Myšlenka je, konec konců, jen myšlenka.
Vaše motivy jsou pravděpodobně v zájmu praktikování kultivace. Ale často se myšlenky nemusejí
realizovat, jak si přejeme, protože situace každého je odlišná. Pokud nemáte silné připoutání –
trvání na tom, dělat to určitým způsobem – mé Tělo Zákona (Fashen) pro vás bude věci velmi
dobře uspořádávat. Zrovna tak můžete mít normální práci a praktikovat kultivaci.
Otázka: Někteří lidé objevili, že čtení Zhuan Falunu v tradiční čínštině je odlišné od čtení ve
zjednodušené čínštině, že je to odlišný pocit.
Učitel: Nevypadá to, že by to tak bylo. Mělo by to být totéž. Je jedna věc: od „kulturní revoluce“
v Číně prošlo myšlení lidí ohromnými změnami. Lidé z Tchaj-wanu a Číňané v zámoří v
jihovýchodní Asii nebo jiných oblastech mají trošku jiný způsob myšlení, když na tohle přijde. Je to
proto, že máte sklon číst Zhuan Falun v tradiční čínštině s tou vaší předchozí myšlenkou – jakmile
čtete ve zjednodušené čínštině, cítíte, že se mícháte s věcmi z Číny, které vám nejsou příjemné? Je
to ve skutečnosti vaše mentální bariéra.
Otázka: Někdy, když čtu Zhuan Falun, nechci knihu odložit ani provádět cvičení.
Učitel: Když čteš Zhuan Falun a nechceš ho odložit, pak čti dál – to je v pořádku. Je v pořádku
provádět cvičení později. Je dobré více číst knihu – studium Zákona má nejvyšší důležitost.
(Český překlad naposledy upraven 27. 4. 2013)
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