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Někteří z vás zde přítomných jste dlouholetými studenty, zatímco mnozí jste novými studenty. 
Od doby, kdy jsem začal učit Zákon, uplynulo pár let. Předtím jsem se stavil v Německu, když jsem 
jel  učit  Zákon do Francie.  Přišel  jsem se podívat  na  prostředí  tohoto  místa.  Toto  je  má druhá 
návštěva  Frankfurtu,  ale  je  to  mé první  setkání  s  novými studenty z  některých odlišných částí 
Evropy. Myslím, že je to předurčený vztah, který nás k praktikování tohoto Velkého Zákona svedl 
dohromady. V buddhovském systému věříme v předurčené vztahy. To znamená, že bychom tento 
Zákon měli ochraňovat. Mnoho z vás zde přítomných nestudovalo tento Zákon do hloubky a často 
ho považovalo za obyčejný qigong. Šíření tohoto Zákona v Číně mělo za následek, že jej studovalo 
a praktikovalo na 100 miliónů lidí. Počet lidí v oblastech mimo Čínu je také docela veliký. Proč je 
to  tak  a  proč  je  úroveň  vzdělání  těch,  kteří  studují  tento  Zákon,  docela  vysoká?  Mnozí  jsou 
významnými osobnostmi v intelektuálních kruzích. V mnoha oblastech Číny, stejně jako na jiných 
místech, jsou lidé docela vysokého společenského postavení, kteří praktikují. Samozřejmě, když byl 
obyčejný qigong poprvé představen veřejnosti v Číně, mnozí, kteří ho praktikovali, byli starší lidé a 
lidé s nemocemi. Takže ho lidé považovali  za druh fyzického cvičení a něčeho, co jim pomáhá 
udržet si zdraví. Samozřejmě, qigong pojednával o některých nadpřirozených jevech, které nejsou 
snadno k vidění v běžné lidské společnosti, a to dodalo qigongu přídech tajemna, ale to bylo asi tak 
všechno. 

Mnoho lidí není schopno zcela porozumět tomu, o čem qigong je. Od doby, kdy byl Velký Zákon 
zveřejněn, jsem odhalil  některé nevysvětlitelné jevy v qigongu, stejně jako věci,  které nebyly v 
qigongovém společenství  vysvětleny.  Ale  toto  není  důvod,  proč  tak  mnoho  lidí  studuje  Velký 
Zákon.  Je  to  proto,  že náš  Zákon může opravdu umožnit  lidem dojít  k  Dovršení,  opravdu lidi 
zachránit a dovolit vám opravdově postoupit k vysokým úrovním v procesu kultivace. Zdali je to 
vaše úroveň mysli nebo fyzické kvality vašeho těla, Zákon vám opravdově umožňuje dosáhnout 
standardu rozličných úrovní. Může zcela zastávat tuto úlohu. 

Právě jsem se zmínil, že se mnoho lidí učí Zákon. Lidé, kteří mají dobré vzdělání, jsou rozvážní 
a obyčejně se nebudou učit něco slepě. Tito lidé, jakmile se jednou naučí Zákon, jsou obvykle dost 
vytrvalí, protože vědí, že je drahocenný. Kniha odhaluje mnoho z nebeských tajemství, ba co více, 
její  vnitřní význam je obrovský. Nezáleží  na tom, jak vysoké říše nebo jak vysoké úrovně si v 
kultivaci přejete dosáhnout, je schopna vás vést. Nikdo předtím tento Zákon lidstvu nevyučoval. 
Pokud byste nestudovali Velký Zákon, nezískali byste tyto vědomosti, bez ohledu na to, kolik knih 
jste přečetli nebo jak velkých úspěchů jste ve společnosti dosáhli. Je to proto, že to není něco, co se 
člověk může naučit  z knih nebo nalézt  ve vědomostech lidstva.  Mohli byste prolistovat každou 
knihu, která existuje – starou či moderní, východní či západní – a stále byste to nebyli schopni najít. 

Je tu ještě jiná věc:  chce-li  člověk praktikovat  kultivaci,  musí  hodně číst  knihu. Mnoho lidí 
nevěnuje  studiu  Zákona  ve  své  kultivaci  pozornost.  To  není  správné.  Proč  mám  tak  přísné 
požadavky, když přijde na toto? Často jsem říkával, že pokud se chcete kultivovat, musíte číst knihu 
hodně, číst ji opakovaně. Ta kniha má jednoduše ohromný vnitřní význam – je to nepředstavitelné. 
Mnoho nových studentů  tomu důkladně neporozumělo  a  nevěnovalo  tomu dostatek  pozornosti. 
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Myslí si, že kniha je pouze černý inkoust na bílém papíře: „Vím, o čem to je, poté, co jsem si to  
jednou  přečetl.“  Samozřejmě,  všechny  knihy  v  lidské  společnosti  jsou  takové,  poněvadž  jsou 
omezeny pouze na povrchní znalosti a postrádají jakýkoli vnitřní význam; víte, o čem jsou, poté, co 
jim  věnujete  jedno  přečtení.  Avšak  tato  kniha  je  odlišná,  protože  poskytuje  lidem  vedení  při 
kultivaci. Pokud chcete zlepšit sami sebe v tomto Zákonu, musíte vytrvale číst tuto knihu. Pouze 
pak může vést vaši kultivaci. 

Uvažte toto: v kultivační praxi to bývalo tak, že mistr vedl své učedníky. Když přišel čas, abyste 
se zlepšili, řekl vám, jak praktikovat, jak se zlepšit a jak je to na každé úrovni a v každé říši. Ale to 
šlo dělat pouze v malém měřítku a s malým počtem lidí. Dnes máme tak mnoho lidí – učí se na sto 
miliónů lidí. Není pro mě možné učit každého osobně a ukazovat mu každý cvičební pohyb. Takže 
abych tento problém vyřešil, napsal jsem do této knihy všechno, co vám mohu dát, a všechno, co 
vám umožní zlepšit a přeměnit sebe sama – všechno toto je soustředěno do tohoto díla Zákona. 
Nejenže bude vaše zlepšení  vedeno jeho principy;  za Zákonem je  mocný vnitřní  význam. Jeho 
pojetí jsou mimořádná, vůbec to nejsou teorie běžných lidí. To, čím se zabýváme, překračuje úroveň 
běžných lidí.  Takže učení  těchto věcí  ovlivní  životní  formy, které  jsou za těmi  běžných lidí,  a 
způsob, jakým existují ostatní dimenze.  Jinými slovy, i když se ta(-y) kniha(-y) jeví jako černý 
inkoust na bílém papíře, za každým slovem jsou nekonečné dimenze na odlišných úrovních a za 
slovy se dokonce projevují Buddhové, Taové a bohové rozličných dimenzí. 

Přemýšlejte  o  tom všichni:  opakovaně  jsem vám zdůrazňoval,  že  byste  si  měli  knihy vážit. 
Pokud nevíte, jak je drahocenná, nebudete jí věnovat mnoho pozornosti a samozřejmě nebudete 
považováni za špatné. Ale jestliže už víte, jak mnoho vnitřních významů má, a stále toho nedbáte a 
neberete to vážně, pak bych řekl, že to je jiná věc a vy byste takoví neměli být. Samozřejmě, na 
druhou stranu, pokud jste si vědomi, kolik vnitřních významů má, budete sami vědět, že si jí máte 
vážit. 

Někteří z našich studentů řekli: „Je to opravdu zvláštní – zjišťuji, že ta kniha je odlišná pokaždé, 
když ji dočtu. A když ji čtu znovu, je opět úplně jiná.“ Máte mnoho otázek poté, co ji přečtete 
poprvé: „Proč je to tak? Proč je to takto?“ Ale když ji čtete podruhé, shledáte, že všechny vaše 
otázky jsou vyřešeny – může odpovědět na každou z nich.  Přece však budete mít nové otázky, 
protože  kultivace  je  proces  postupování.  Nové  otázky,  které  vyvstanou,  budou  závažnější  než 
otázky  a  odpovědi,  které  jste  měli  při  prvním  čtení  knihy.  Když  budete  číst  knihu  potřetí,  
povšimnete si, že všechny otázky, které jste měli a jimž jste nemohli porozumět během druhého 
čtení knihy, jsou vyřešeny. A pokud v četbě vytrváte, bude to pokračovat tímto způsobem. Je vcelku 
dost lidí, kteří přečetli tuto knihu více než stokrát. Oni už nemohou tento Zákon odložit. Čím více 
čtou, tím více věcí v knize vidí a tím větší je její vnitřní význam. Proč je to tak? Jestliže Buddhové, 
Taové a bohové v dimenzích za slovy zjistí, že pro vás nadešel čas se zlepšit, přirozeně vám dovolí 
porozumět principům existujícím v oné sféře. Pak budete cítit, že jste náhle pochopili další vnitřní 
význam dané věty. 

Předtím, když jsem hovořil o osvícení, objasnil jsem nebeské tajemství, které nikdo neodhalil: 
„Kultivace závisí na jedinci, zatímco kultivační energie závisí na jeho mistrovi.“ Po tisíce let se lidé 
domnívali, že oni sami se kultivovali a vzestupovali. Ve skutečnosti nemůžete tím, že se kultivujete 
[sami], dosáhnout ničeho. Nic nemůže být vyřešeno, pokud nemáte mistra, který se o vás stará. To 
znamená, že ty skutečné záležitosti jsou vyřešeny vaším mistrem – jsou vyřešeny faktory za tímto 
Zákonem. Vaše vlastní osvícení spočívá pouze ve vašem pokračování v kultivaci poté, co projdete 
těžkostmi ve své praxi. To je to, co míníme „vaším vlastním osvícením“. Co se týče opravdového 
osvícení se k něčemu z principů, pokud vám to tento Zákon nedovolí poznat, nebudete se k tomu 
moci  osvítit,  ať  se  snažíte  jakkoliv.  A tak  musíte  splnit  jednu  podmínku:  musíte  opravdově 
praktikovat kultivaci. 
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Náboženství na Západě vyučovala víru, zatímco ta na Východě učila osvícení. Myšlenkou je, že 
musíte být odhodlaní.  Bez tohoto typu mysli1 nemůžete dosáhnout ničeho.  Jinak řečeno,  pokud 
nemáte  dobré  pochopení  Zákona,  budete  mít  potíž  být  rozhodní.  Někteří  lidé  se  cítí  opravdu 
znepokojeni, když vidí, že ostatní studenti nestudují Zákon: „Získal jsi Zákon, ale nestuduješ ho. 
Jaká škoda!“ Vskutku je to škoda. Mnoho lidí nebere studium Zákona vážně a namísto toho jej  
považuje za běžný qigong: „Trochu si zacvičím a posílím svou kondici.“ Samozřejmě, náš Zákon je 
nesmírný,  takže  je  velmi  efektivní,  když  přijde  na  posílení  kondice  člověka,  léčení  nemocí  či 
udržování zdraví, a změny, které člověk zažije, jsou mocné. Ale pokud jen usilujete o to, abyste se 
měli  dobře  nebo  zůstali  zdraví,  nezískáte  ty  věci,  které  přicházejí  s  vaším  sebezdokonalením. 
Kromě toho, to, co dělám dnes, má jasný cíl. Neodevzdávám tento Zákon, abych někoho léčil nebo 
někoho  udržoval  zdravého.  Mým  cílem  je  vést  lidi  k  vysokým  úrovním  a  opravdově  vás 
pozvednout.  Jestliže  se  nedokážete  přizpůsobit  tomuto  přístupu,  můžete  získat  jen  tato  pouhá 
zdravotní zlepšení. Ale pokud přicházíte za nějakým účelem, jiným, než je skutečné učení se tohoto 
Zákona, obávám se, že možná nezískáte ani tu trošku. Na druhou stranu, můžete získat všechno, 
pokud se přicházíte tento Zákon opravdově učit. Dokonce i když přicházíte bez nějakého určitého 
záměru, když se přicházíte učit a nezamýšlíte se léčit nebo udržovat zdraví, nebo pokud máte nějaké 
další myšlenky, výsledky mohou být dobré. Je to proto, že během postupu vašeho zlepšování je vám 
dovoleno  mít  proces  postupného  pochopení;  proto  vás  žádáme,  abyste  četli  knihu.  Musíte 
porozumět tomu, o čem je. Potom se můžete rozhodnout, zdali můžete pokračovat v učení a vytrvat 
v kultivaci. 

Jsem toho názoru, že bychom měli dát novému studentovi knihu k přečtení, jakmile začne cvičit. 
Poté, co si knihu přečte, se rozhodne, zdali to je něco, co může dělat. Pokud je připraven, přijde 
praktikovat kultivaci; pokud není, neměli bychom jej nutit. I přesto, že nabízíme lidem spásu, ho 
nemůžeme nutit.  Předtím,  než je  člověk schopen praktikovat  kultivaci,  musí  mít  ve svém srdci 
touhu zlepšit se, kultivovat se a dosáhnout vyšší úrovně. Pokud srdce člověka není pohnuto, nikdo s 
tím nic neudělá. Co pochází z donucení, není kultivace a nemůže vést člověka ke kultivaci. Je zcela 
marné, pokud srdce člověka není pohnuto nebo pokud nechce změnit sám sebe. Vy víte, že toto jsou 
mimořádné principy. Pokud se chcete kultivovat k vysokým úrovním a pozvednout svou sféru, jak 
můžete [když jste přinuceni]?! 

Mnoho lidí, kteří praktikovali qigong v minulosti, se dostalo do špatného způsobu uvažování: 
„Pokud  budu  dělat  cvičení  pilně  a  každý  den  jejich  délku  prodlužovat,  budu  se  zlepšovat.“ 
Popravdě, nezlepšilo se nic. Tito lidé nemohli nikdy překonat stádium léčení nemocí a udržování 
zdraví, tedy úroveň využívání qi. Avšak qigong není omezen na toto. Ve snaze udělat pro lidi něco 
dobrého pouze zveřejnil  tyto kultivační  záležitosti  na nejnižší  úrovni, která může léčit  nemoc a 
udržovat zdraví. Ale jeho smysl leží někde jinde. Proto se často ptám: proč se qigong – něco, co 
nebylo v čínské historii nikdy k vidění a neobjevilo se na světě nikdy předtím – vynořil uprostřed 
dnešního [moderní vědou řízeného] stavu společnosti? Lidé jsou jen lidmi. Lidská mysl je omezená 
a lidská inteligence má své meze. Takže si nemohou tyto věci uvědomit a myslí si, že všechny tyto 
věci jsou přirozené a náhodné. Říkám, že nic není „přirozené“ ani neexistuje nic takového jako 
„náhoda“ – všechno má svou příčinu. O čem jsem právě hovořil, vám mělo říci, že bychom měli  
brát studování Zákona vážně. Pokud studujete Zákon, budete v kultivaci vzestupovat a objeví se 
odlišné stavy. Ale jestliže Zákon nestudujete, nedosáhnete ničeho. 

Qigongová cvičení nejsou na nic víc než na léčení nemocí a udržování zdraví, bez ohledu na to, 
jak je provádíte nebo jak moc se jimi někteří qigongoví mistři chlubí. Rozhodně vás nepovedou k 
vysokým a opravdovým úrovním. V minulosti bylo naprosto nemožné pro kohokoliv – ať byl v 
některém kultivačním kruhu či náboženském společenství – znát Zákon této hloubky a nezměrnosti. 
Běžný qigong učí lidi jen jak vyléčit sebe samé a udržet si zdraví, protože nemá Zákon, který by lidi 

1 V tomto a mnoha dalších místech, kde se objevuje „srdce“, „mysl“ či obě tato slova, může být čínský 
termín („xin“) přeložen jedním či oběma způsoby (pozn. překl.).
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během kultivace vedl. To, co říkám, je, že pokud chcete dosáhnout té sféry a rozvinout si skutečné 
schopnosti, musí tomu odpovídat vaše sféra myšlení.

My víme, že učení buddhovského systému a systému tao v minulosti říkalo, že člověk musí v 
kultivaci klást důraz na ctnost. Ježíš lidem říkal, že by měli být dobrými lidmi. Jaký je význam 
toho,  být dobrým člověkem? Co znamená zdůrazňování  ctnosti?  Znamená to,  že byste  se měli 
chovat lépe a lépe. Jak dobří byste měli být? Měli byste být lepší než všichni běžní lidé – pak jste  
někým, kdo běžné lidi přesáhl. Protože jste kultivující, vaše tělo si vyvine kultivační energii a vaše 
kultivační energie bude růst tak vysoko jako úroveň vaší mysli. Čím vyšší je úroveň vaší mysli, tím 
vyšší je úroveň vaší kultivační energie. Řekl bych, že věda toho nikdy nebude schopna dosáhnout; 
to jest, její rozvoj se nikdy nepřiblíží říši Buddhů. Je to proto, že bez ohledu na to, jak se věda 
rozvíjí,  lidé jsou stále  obyčejnými lidmi.  Přemýšlejte  o tom všichni:  běžný člověk má všechny 
druhy citů a tužeb, stejně jako různých druhů připoutání. Se všemi druhy světských tužeb chcete jít 
do nebe – jak by to mohlo být dovoleno?! Nestalo by se nebe společností obyčejných lidí? Nestalo 
by se společností obyčejných lidí, ve které lidé bojují, soupeří a podvádějí jeden druhého? Takže 
vaše sféra mysli musí dosáhnout té výšky předtím, než tam můžete jít.

Mnoho lidí je náboženského přesvědčení. Ale jestliže věříte v dnešní náboženství, jedna věc je, 
že bohové se už dále o věci nestarají, takže je pro vás těžké zvýšit si svou úroveň. Další věc je, že  
mnoho lidí nemůže pochopit skutečný význam toho, co ve své době řekl Ježíš, Jehova či svatá 
Marie. Někteří lidé tvrdí, že k tomu, aby šel člověk do nebe, potřebuje mít jen víru. Mít víru je 
pouze to základní. Pochopení mnoha lidí se zastaví na povrchních významech slov. Říkají: „Pokud 
mám víru, poté co zemřu, půjdu zcela určitě do nebe.“ Řeknu vám, že tam nebudete schopni jít.  
Proč ne? Přemýšlejte o tom. Co je opravdová víra? Říkáte, že máte víru, jen svými ústy, ale ve svém 
srdci ve skutečnosti víru nemáte.  Proč to říkám? Protože když skutečně víru máte, vaše činy se 
vyrovnají vašim slovům. Když se zpovídáte v kostele, říkáte: „Můj Pane, prosím, pomoz mi. Dnes 
jsem udělal něco špatného. Prosím odpusť mi můj hřích,“ vaše chování je v té chvíli trochu lepší. 
Ale jakmile vykročíte kostelními dveřmi, konáte, jak se vám zlíbí, a chováte se právě jako běžný 
člověk. Děláte stejné chyby a mezi běžnými lidmi se chováte dokonce hůře než oni. Pak o tom 
chvíli přemýšlejte: jaký měla vaše zpověď užitek? Mnoho lidí nejde hlouběji než za to, co je na 
povrchu. Po zpovědi byste chybu neměli opakovat. Když později zjistíte, že neustále děláte další 
chyby, jdete opět ke zpovědi a přestanete ty stejné chyby opakovat. Protože to děláte a nepřetržitě 
překonáváte chyby napáchané mezi běžnými lidmi, nejste lepší osobou? Nedosáhli jste vyšší sféry a 
nestali se dobrou osobou, která dalece běžné lidi přesahuje? Nepraktikujete kultivaci a nepozvedáte 
svůj  charakter?  Jelikož  západní  kultura  nemá pojetí  sebekultivace,  ani  Ježíš,  ani  Jehova termín 
„kultivace“ v době, kdy učili svůj Zákon, nezmiňovali; ani tam toto pojetí nebylo. Důvodem je, že 
věděli, že „kultivace závisí na jedinci, zatímco kultivační energie závisí na jeho mistrovi“. Pokud by 
člověk praktikoval kultivaci, všemu by pomáhal bůh z nebeského ráje, do kterého by člověk šel. 
Způsoboval  by  změny  ve  vašem  těle,  přeměňoval  by  vaše  tělo  a  umožňoval  by  vašemu  tělu 
dosáhnout veliké síly, kterou má bůh. Všechno to by vykonávali bohové.

Někteří lidé říkají, že poté, co zemřou, půjdou do nebe. Lidé, kteří nepraktikovali kultivaci, jsou, 
slovy vaší západní kultury, poté co zemřou, nazýváni „duchy“. Tito duchové jsou vlastně přízraky. 
Přemýšlejte o tom všichni: čím jsou? Lidé na Východě mají jasné a jednoznačné pojetí kultivace 
lidského těla: člověk rozvíjí skrze kultivaci buddhovské tělo, tedy tělo božské. Pokud člověk toto 
buddhovské tělo nemá – jinými slovy, jestliže osoba nemá tělo boha nebeského ráje, jeho duch se 
bojí světla poté, co vystoupí [ze svého těla]. Rozloží se ve slunečním svitu a nemůže se dokonce ani 
reinkarnovat.  Proto  jsou  lidé,  poté,  co  zemřou,  překryti  látkou  –  zabraňuje  to  vystavení  těla 
slunečnímu svitu – a pohřbeni v zemi,  takže se jejich duch nerozloží.  Buddhové a bohové jsou 
nekonečně zářící, jsou dokonce jasnější než sluneční svit. Nezanikla by duch člověka, kdyby měl 
spatřit boha? Jak může jít do nebe? K tomu musí mít tělo boha a stejně tak kultivací změnit stavební 
prvky svých inteligentních bytostí, aby je tvořila vysoce energetická látka. Pouze s tělem Buddhy 
nebo tělem boha tam může jít. Může duch přijít do lidského světa? Ne, nemůže. Takže předtím, než 
může zůstat v tomto světě, musí mít k tomu, aby se reinkarnoval, lidské tělo a musí být zrozen skrze 
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těla rodičů. Někteří lidé se mylně domnívají, že půjdou do nebe, jen pokud mají víru. Jak by to tak 
mohlo  být?  Těm z  vás  v  kultivačních  kruzích  to  zní  směšně.  Než můžete  jít  do  nebe,  musíte  
opravdově praktikovat kultivaci.

Takže v západních náboženstvích se v procesu víry v boha charakter člověka a jeho úroveň mysli 
postupně pozvedá a on se stává lepším a lepším člověkem. Neřekli byste pak tedy, že praktikuje 
kultivaci? Forma není v kultivaci důležitá; existuje celá řada kultivačních metod. Mezi západními a 
východními náboženstvími je rozdíl v kultivačních formách. Proč na Západě nezmiňují kultivaci, 
jako to dělají na Východě? Obě jsou vlastně kultivací. Je to jednoduše tak, že východní kultura má 
na toto velmi jasný pohled, zatímco západní kultura o těchto věcech nemluví. Je to proto, že když 
bohové sestoupili dolů, aby zachránili lidi a předali svůj Zákon, museli přijmout kulturní formu, 
která je lidem pochopitelná. Jen potom můžete porozumět – pouze [když] použijí lidské jazyky té 
doby, můžete  porozumět.  Co jsem řekl,  vám mělo  také  říci,  že  praktikování  běžného  qigongu 
nemůže lidem umožnit dosáhnout velmi vysoké, hluboké úrovně. To není možné. Pouze skutečná 
kultivace to může učinit. Qigong je jen něco na nejnižší úrovni v kultivaci, takže se omezuje na 
léčení  nemoci a udržování zdraví.  Dokonce i  když přijde na léčení  nemoci  a udržování zdraví, 
existují  na  lidi  určité  požadavky, protože  přese  všechno  je  to  forma  kultivace  a  je  odlišná  od 
jakéhokoliv  druhu  medicínské  léčby, která  existuje  mezi  běžnými  lidmi.  Pokud  se  chcete  učit 
qigong, abyste si vyléčili svou nemoc, musíte splnit požadavky principů qigongu. 

Co znamená splnit požadavky principů qigongu? Protože je neobyčejný – jestliže chcete použít 
mimořádné prostředky k vyléčení nemoci bez uchýlení se k lékům, injekcím nebo operaci a být 
vyléčen, není to nadpřirozené? – lidské bytosti se předtím, než mohou být jejich nemoci skutečně 
vyléčeny, musí těmto principům přizpůsobit. Toto je základní důvod, proč se mnoha lidem nepodaří 
zbavit  se  svých  problémů  se  zdravím,  přestože  praktikují  qigong.  Jestliže  chcete  použít  tuto 
nadpřirozenou metodu k odstranění své nemoci, musíte se přizpůsobit nadpřirozeným principům. 
Takže musíte následovat qigongové požadavky, být dobrým člověkem a prolomit svůj sklon dělat 
špatné a nemorální věci – jen potom se vaše nemoc opravdu vyléčí. Toto je skutečná příčina stojící 
za vyléčením se z nemoci. Toto se na vás nevztahuje, jestliže byste si zvolili léčebné prostředky 
světských lidí.  To byste pak museli  podstoupit  operaci,  dostat  injekce nebo brát léky, abyste se 
vyléčili. Avšak ve vesmíru existuje princip zvaný „žádná ztráta, žádný zisk“. Abyste získali, musíte 
ztratit; když ztratíte, získáte. Toto je absolutní pravda. Víte, proč se vaše nemoc v nemocnici zlepší? 
Někteří lidé říkají, že je vyléčena technologickými prostředky moderní vědy. Já říkám, že moderní 
lidé jen následují  způsob nebo formu projevu v moderní společnosti.  Skutečný důvod za vaším 
zotavením není omezen na toto. Věci se musí přizpůsobit principům v této dimenzi. Víte, že když 
jste nemocní,  musíte utratit  mnoho peněz za návštěvu doktorů. Samozřejmě, některé země mají 
dobré programy sociální péče a lidé v těchto společnostech mají zdravotní pojištění, které může 
tento problém vyřešit. Ale vy přesto trpíte – netrpíte, když jste nemocní? Jste postiženi, když trpíte, 
a utrpení je samo o sobě způsob splácení karmy. Kromě toho musíte utratit peníze, dostat injekce a 
brát léky a možná budete dokonce při operaci chirurgicky otevřeni. Nepodstoupili jste utrpení, než 
se váš stav začal zlepšovat? Ale řeknu vám, že toto zotavení nenapravilo nemoc od jejího kořene: 
zatlačilo choroboplodnou karmu někam jinam, nebo ji přesunulo do budoucnosti.

Je to proto, že nemoc nepochází z nejzevnějšího povrchu fyzického těla obyčejného člověka; 
spíše pochází z roviny mikroskopických částic pod tělem složeným z největších molekul. Lidské 
tělo je  složeno z molekul,  které  mají  částice na rozličných mikroskopických úrovních,  a každá 
rovina částic je dimenzí. Samozřejmě, tyto dimenze nejsou nakupeny dohromady. Jsou ve formě 
menších  částic  vytvářejících  větší  částice.  Avšak  sféra  každé  roviny  malých  částic  je  dimenzí. 
Existuje mnoho dimenzí,  jako jsou tyto,  a je to vlastně místo,  kde sídlí  příčiny mnoha nemocí. 
Nemoci nepocházejí z povrchu. Co se objevuje na povrchu lidského těla či tkání, je pouze povrchní  
projev nemoci.

Poté, co jste byli operováni, si myslíte, že váš nádor byl odstraněn. Avšak co bylo odstraněno, je 
tkáň těla, která je složena z roviny největších molekul. Je odstraněna, protože její buňky již dále 
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nejsou přítomny v této dimenzi. Přesto nemůžete odstranit mikroskopičtější částice, které vytvářejí 
buňky. Ale protože už dále nevidíte ty buňky na povrchu těla poté, co byly odstraněny, vypadá to, 
že jste vyléčeni. Později se nemoc možná přemění a některé nemoci se možná opět zhorší. Protože 
nebyla nemoc skutečně  odstraněna,  možná se přesune někam jinam a vynoří  se  tam opět  další 
nádor. Nebo se možná přemění do některé další nemoci nebo nějakého neštěstí. Toto je skutečný, 
zásadní důvod, který jsme vypozorovali.  Avšak když jsou k léčení nemoci použity nadpřirozené 
schopnosti, operace není nutná. Proč může nadpřirozená schopnost odstranit nádor člověka? Je to 
proto, že odstraňuje nemoc z jiné dimenze, z dimenze, která je lidskému oku neviditelná. Použijme 
jednoduché osvětlení. Vidíte, že tento oděv má bouli, vystupující zde nahoru. Proč? Je to proto, že 
je za tím příčina – je za tím má ruka. Jestliže dáte oděv pryč, ale neodstraníte tu ruku, přejde to na 
tuto stranu. Znamená to, že pokud nevyřešíte příčinu za tím, nemůžete problém odstranit od jeho 
kořene. Jinými slovy, lidské léčebné prostředky nemohou vyřešit základní problém, protože řeší jen 
problémy na povrchu a nemohou odstranit karmu.

V tomto světě, zdali člověk ztrácí nebo získává, zdali je šťasten, zdali je zcela spokojen s tím, jak 
věci jdou, má-li dobrý osud a rozsah jeho neštěstí – všechno to je určeno dvěma látkami, nesenými 
na jeho těle.  Jedna se nazývá ctnost (de) a ta druhá karma (yeli).  Jsou to právě tyto dvě látky, 
způsobující účinek. Když děláme dobré skutky, hromadíme ctnost. Za starých časů lidé hovořili o 
hromadění  ctnosti.  Lidé  to  nyní  považují  za něco pojmového nebo za něco ve sféře mysli.  Ve 
skutečnosti je to druh hmoty, skutečně hmotné látky. Karma, o které lidé mluví, byla ve východních 
náboženstvích jasně vysvětlena. Co je karma? Je to černá substance. Když člověk koná zlo, vytváří 
tuto  látku.  Když  se  této  věci  nashromáždí  příliš  mnoho,  stanou  se  mu  nepříjemné  věci,  jako 
onemocnění,  neštěstí  nebo bude procházet těžkými časy. Shledal  jsem, že všechno, co se lidem 
stane, je výsledkem toho, co lidé sami udělali. V tomto lidském světě, zda jste šťastný a zda se vám 
dobře daří, je výsledkem vašeho vlastního konání. Tyto věci se často projeví ve vašem současném 
životě, zatímco některé z těchto věcí se projeví ve vašem příštím životě; mnoho z nich se projevuje 
v příštím životě. Co je míněno tím, že se „projeví v příštím životě“? Znamená to, že se nestanou v 
období tohoto života, ale objeví se v období následujícího života. Ta část, která se projeví v tomto 
životě,  je  kultivačními  kruhy  na  Východě  nazývána  „odplatou  v  tomtéž  životě“.  [To jest,]  po 
vykonání  něčeho špatného se setkáte  s  okamžitou  odplatou.  Někteří  lidé,  poté,  co udělají  něco 
špatného,  upadnou  na  tvář,  jakmile  vykročí  ze  dveří.  Nevnímají  to  jako  odplatu  za  vykonání 
špatnosti, ale myslí si, že je to náhodné či přirozené. Tvrdím, že žádná taková věc jako „přirozený 
jev“ není, protože všechny věci jsou uspořádány – náhoda neexistuje. V této dimenzi je mnoho, 
mnoho věcí, které lidé nejsou schopni vidět. Samozřejmě, moderní věda ví, že je vzduch, kyslík, 
vodík a další  stopové prvky, které jsou složeny z molekul,  ale to je vše, co ví. Avšak vaše oči 
nemohou vidět dokonce ani tyto věci. 

Popravdě vám mohu říci, že v této dimenzi, na nesmírně mikroskopické úrovni jsou – zahrnujíc 
ohromnou,  vše prostupující  látku – všichni  bohové.  Znají  jasně každý pohyb a každou činnost 
vykonanou lidmi a věci, které udělali. Když lidé dělají špatné věci, vždy si myslí, že to, co udělali,  
nemůže  nikdo vidět.  Vědí,  že  to,  co  udělali,  bylo  špatné,  ale  stále  se  snaží  najít  sebeklamnou 
omluvu, která jim umožní cítit se v právu a v klidu. Oni vůbec nevěří v bohy. Tady je namátkový 
příklad.  Netýká  se  to  žádných  věcí  ohledně  náboženství  nebo  rasy,  mluvím  pouze  o  lidech, 
konajících  nesprávně.  Pravděpodobně víte,  že  před  pár  dny prováděla  jistá  země jaderné  testy, 
výbuchem pěti jaderných bomb po sobě. Mnoho zemí tím bylo šokováno! Je to proto, že všichni 
lidé  na  celém světě  touží  po  míru.  K čemu byly  jejich  atomové  výbuchy?  Nejsem vložen  do 
žádných názorů. Mluvím pouze o lidech dělajících špatnost, nekomentuji, zda tento národ jednal 
správně nebo se mýlil. Zamysleme se nad tím. Přestože byly jaderné bomby odpáleny v podzemí, 
bohové nebudou tolerovat  škodu, kterou způsobily zemi,  lidskému prostředí a hmotnému světu, 
složenému z různě [velkých] molekul!  Když nebe trestá lidi,  oni si myslí,  že to je přírodní jev. 
Teplota v té zemi ihned vystřelila na nejvyšší na světě. Zůstala na více než 122 °F (50 °C) a mnoho 
lidí umřelo horkem. A spolu s tím později přišla větrná bouře a zapříčinila mnoho úmrtí. Lidé si 
neuvědomují, že tyto jevy jsou varováním bohů: „Toto nemůžete dělat.“ Lidé je berou pouze jako 
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přírodní jevy. Nic, co se přihodí v tomto světě, není náhodné. Jen se podívejte: pokud nějaký národ,  
oblast nebo jedinec udělá něco špatného, nějaký zvláštní jev bude ihned následovat. Pohromy a 
cokoli,  co  lidi  postihne,  jsou  výsledkem  jejich  vlastního  chování.  Právě  teď  jsem  hovořil  o 
některých věcech na základní úrovni. Dlouholetí  studenti  v publiku již mají  hluboké pochopení 
těchto věcí. Jelikož mnozí z vás v publiku jste novými studenty, pouze jsem probral tyto věci ve 
stručnosti.

Pokud chcete těmto věcem rozumět úplně, myslím, že byste se měli dát do čtení knihy. Ta kniha, 
Zhuan Falun, otřásla vědeckým a technologickým společenstvím po celém světě! Vnitřní význam 
Zhuan Falunu je skutečně ohromný a bohatý. Jelikož je kultivační praxe rozdělena do rozličných 
úrovní a rozmanitých říší, po jednom přečtení knihy shledáte: „Á, toto je kniha, která ti řekne, jak 
být dobrým člověkem.“ Ale já vám mohu říci, že vás neučí pouze to, jak být dobrým člověkem. 
Kdyby tohle bylo vše, o čem [ta kniha] je, nebyli byste schopni zvýšit si svou úroveň. Pokud se 
chcete pozvednout, kniha musí obsahovat principy Zákona, které jsou ve vyšších sférách a které vás 
vedou za to, být dobrým člověkem. Takže tato kniha musí mít vnitřní význam na tamtěch úrovních. 
Když praktikujete kultivaci ještě k vyšším úrovním, bude schopna vaši kultivaci vést k vysokým, 
vyšším a ještě vyšším úrovním. Takže tento Zákon musí mít tu schopnost, musí mít vnitřní význam 
na vyšších úrovních, aby vedl vaši kultivaci. Bude vás vést celou cestu, dokud nedosáhnete cíle 
kultivace – sféry Dovršení. Tedy, čím vyšší úrovně dosáhnete, tím více věcí v knize uvidíte, zatímco 
praktikujete kultivaci. To, co tu říkám, je v první řadě zaměřeno na nové studenty. Hovořil jsem o 
těchto věcech jen zběžně, ale je to vlastně dost pokročilé. Budete mít různá pochopení. Neřeknu 
nyní o mnoho více, jelikož tato konference Zákona je především ke sdílení zkušeností a pochopení.

Rád bych slyšel  studenty, jak si  sdílejí  své zkušenosti  a  pochopení,  které  získali  v  kultivaci 
studováním Zákona. Odpovím vám na otázky poslední půlden předtím, než konference skončí, a to 
bude také učení Zákona. Zcela jistě vztáhnete různé otázky. Otázky, které se týkají kultivace, jsou 
mezi studenty běžné a podporují vaše společné zlepšení. Můžete mi napsat své otázky na útržek 
papíru a já na ně odpovím. Dlouholetí studenti udělali během posledního časového období velmi 
rychlý pokrok a mezi nimi a novými studenty je nyní docela mezera. Zákon byl našim studentům 
důkladně vyučován. Co zůstává, je pouze otázka, jak se v kultivaci zlepšujete vy.

Právě teď jsem hovořil  o některých nejzákladnějších  principech,  zejména pro nové studenty. 
Musel bych zde sedět a učit celé dny, kdybych je měl vysvětlit důkladně. Hovořil jsem o nich jen 
trochu a ve všeobecných pojmech. 

Je  těžké,  aby pro nás  nastala  příležitost  setkat  se.  Vždy cítíte,  že  jste  se  kultivovali  celkem 
dlouho, ale vašich šancí na setkání se mnou bylo málo. Ve skutečnosti jste po mém boku každý den, 
pouze to nevíte. Ale není vám dovoleno to vědět,  protože jste, na povrchové úrovni, stále ještě 
obyčejným člověkem. Pouze když se zkultivujete do onoho stádia, budete to schopni vědět. Co jsem 
právě  řekl,  znamená,  že  jsem  schopen  se  o  vás  postarat,  pokud  chcete  praktikovat  kultivaci. 
Nezáleží na tom, jak mnoho lidí praktikuje, mohu se o ně o všechny postarat. Mám nesčetná Těla 
Zákona (fashen). Toto pojetí v západních náboženstvích neexistuje, ale existuje v těch východních, 
zvláště v buddhismu. V buddhismu je řečeno, že Buddha Amitábha má mnoho Těl Zákona. Mohu 
vám říci, že má Těla Zákona jsou nesčíslná, je nemožné je spočítat. Jinými slovy, nezáleží na tom, 
jak mnoho lidí  praktikuje  kultivaci,  jsem schopen se o ně o všechny postarat.  Avšak tato Těla 
Zákona jsou já, a jsou také zvláštním ztělesněním [mé] moudrosti.  Toto nemůže být pochopeno 
lidskými pojmy, protože dnešní věda je omezena pouze na přítomnou dimenzi a na pochopení její 
struktury roviny největších částic. 

Současná věda je schopna vidět uspořádání největších molekulových částic. Rysem oceli je, že je 
pevnější než železo, protože prvky a struktura jejích částic jsou odlišné. Jaká je měď? Jaké je stříbro 
a zlato? Věda může tyto věci uchopit. Takže pak využije látky známé v současnosti a rozvíjí se 
pouze s tamtím jako základem. Ale řeknu vám, že je to pro současnou vědu největší překážka v její 
snaze poznat jiné dimenze. Jinými slovy, neubírá se cestou porozumění hmotě v mikroskopických 
světech nebo v těch,  které jsou dokonce ještě ohromnější.  Ve skutečnosti  je hmota vytvořena z 
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různých malých molekulových částic a tyto molekulové částice jsou vytvořeny z atomových částic. 
Atomové  částice  jsou  vytvořeny  z  jaderných  částic.  A  jaderné  částice  jsou  vytvořeny  z 
mikroskopičtějších částic. Mikroskopičtější částice jsou vytvořeny z ještě mikroskopičtějších částic. 
Ještě mikroskopičtější částice jsou opět tvořeny z ještě více a více mikroskopičtějších částic. Lidem 
se to jeví nekonečné a bez konce. Takto to pokračuje pořád dál. Jak mikroskopickým se to stane? 
Mohu vám říci, že mikroskopický stav, kterého částice dosáhnou, je ohromující!

Šákjamuni  spatřil  v  zrnku  písku  tři  tisíce  světů.  Tři  tisíce  světů,  o  kterých  mluvil,  se 
nevztahovaly na lidskou společnost. Mluvil o své teorii tří tisíc světů. Řečeno jednoduše: znamená 
to, že v naší Mléčné dráze existují tři tisíce fyzických dimenzí podobných té našeho lidského druhu. 
Jinými slovy, je tam tři tisíce planet, jako je tato. Ale co tím mínil, bylo, že tři tisíce takových světů 
je pouze v jednom zrnku písku. Hovořil jsem o tom v knize, Zhuan Falunu. Pokud zde je tak mnoho 
lidských  světů  stejně  jako  mikroskopických  bytostí  existujících  ve  třech  tisících  světech  zrnka 
písku, pak by tam rovněž mohly být řeky, jezera a moře ve světech tohoto písku a také by měly 
písek.  Pak  tedy,  nejsou  v  onom písku  tři  tisíce  mikroskopičtějších  světů  a  mikroskopičtějších 
společností jako těch lidského druhu? Šákjamuni byl schopen vidět věci na velmi mikroskopických 
úrovních.  Byl Buddhou, takže měl tu schopnost. Ale mohu vám říci,  že to také bylo povrchní. 
Budete-li pokračovat ve sledování věcí tímto způsobem, objevíte, že částice v těchto mikrokosmech 
jsou nekonečné a bez konce. Uvedu vám nejjednodušší názorný příklad: řekl jsem lidem, že největší 
vrstva částic, kterou lidé mohou vidět, není ta z molekul; největší vrstva částic, kterou mohou lidé 
vidět, je ta z planet. Ale planety nejsou součástí vrstvy největších částic. Jsou to pouze částice mezi 
makrokosmem a mikrokosmem. Jen přemýšlejte, kolik ohromných planetárních částic existuje.

Vesmír je celek, sjednocená částice. Tři tisíce vesmírů podobných našemu vytváří vesmír druhé 
vrstvy; to jest, utvářejí rovinu větších částic. Toto je pouze rozpínání z jednoho lineárního směru. 
Avšak rozpínání  částic  je  bezmezné  a  nekonečné – rozšiřují  se  všude a  prostupují  vším.  Když 
elektron obíhá  okolo atomového jádra,  nepodobá se to  obíhání  naší  Země okolo Slunce?  Je to 
přesně to samé, ať jde o hledisko mechanismu či formy. Čím menší je částice,  tím vyšší je její 
hustota.  Pokud byste  mohli  zvětšit  elektron  na velikost  naší  Země a  podívat  se,  co je  na jeho 
povrchu, co byste nalezli? Mohly by tam být lidské bytosti? To, co na částici  existuje,  a forma 
existence částice jsou, samozřejmě, dvě odlišná pojetí. Poskytuji vám jen představu. Nevypadal by 
jako planeta?

 Nyní se lidský druh považuje za samotnou a jedinou vyšší formu života v celém vesmíru. Mohu 
vám říci, že ve skutečnosti je lidský druh jedinou nejnižší formou života v celém vesmíru. Žijící 
bytosti jsou na každé planetě, kromě Měsíce. Měsíc byl vytvořen lidmi v minulosti (historie lidstva 
se v cyklech opakuje). Když se karma lidstva stane příliš velkou, lidský druh je zničen. Poté znovu 
vzniká a vyvíjí se nový lidský druh. Později, když se stane příliš špatným, je opět zničen. Jelikož 
jsem zmínil Měsíc, řeknu vám, že Měsíc byl vytvořen prehistorickým lidským druhem v docela 
vzdáleném věku. Nebyl tak velký, když byl prve vytvořen, ale byl jasnější, než je dnes. Avšak sám o 
sobě by lidstvu dnes mohl připadat docela velký. Protože je dutý, v průběhu času byl postupně 
pokryt prachem, který nepřetržitě padá z explozí vesmírné hmoty. Prach látky, která se vytvořila z 
explozí,  při  kterých  jsou znovu utvářeny planety, postupně Měsíc  pokrýval;  to  značně zvětšilo 
tloušťku měsíčního povrchu. Tloušťka jeho povrchu narostla do několika desítek kilometrů; to je 
onen prach na něm. Kdyby se odečetly desítky kilometrů, byla by to jeho původní velikost.

Co jsem právě řekl, vám mělo říci, že žijící bytosti existují na každé planetě. Kromě toho, je 
mnoho žijících  bytostí,  jejichž  vzhled  je  podobný lidskému,  jen  nežijí  v  této  dimenzi,  protože 
odlišné částice vytvářejí odlišné dimenze. Pokud chcete do těchto dimenzí vstoupit, nemůžete jim 
porozumět koncepty vědy dnešního lidstva – tato věda je jednoduše příliš  povrchní.  Abyste do 
těchto světů vstoupili, musíte se přizpůsobit způsobům bytí, formám života a způsobům myšlení 
oněch světů. Jedině pak je můžete poznat. Jakmile vstoupíte do jednoho z těchto světů, objevíte, že 
jeho částice jsou menší než ty z naší lidské dimenze, avšak jeho dimenze je neobyčejně rozlehlá. 
My lidé existujeme mezi těmito dvěma typy částic, molekulami a planetami. 
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Vzduch je  složen z molekul,  není to tak? Ale vy to  nemůžete  vidět.  Květiny, tráva,  stromy, 
železo, ocel, šaty, které nosíte, vaše hmotné tělo, vlasy, vše, co používáte, a vše kolem vás, všechno 
to je  složeno z molekul.  Zem je  složena také z  molekul.  My lidé ji  nazýváme „zemí“.  Ale  ve 
skutečnosti bohové přemýšlejí o všem v lidské dimenzi jako o složeném ze země. Bohové považují 
samotné molekuly za zemi.  Někdo se mě ptal  na prohlášení Jehovy, Pána západních lidí,  který 
použil zem na vytvoření člověka. Popravdě všechno v této dimenzi,  zahrnujíc v to vzduch, je z 
jejich  pohledu  země,  pouze  my  lidé  tomu  nemůžeme  rozumět.  Jste  jednoduše  pokryti  zemí, 
obklopeni zemí. Lidé se plahočí v hromadách země. Vše je složeno ze země a lidé jsou v této zemi. 
Myslím, že poté, co jsem to takhle vysvětlil, by nemělo být obtížné porozumět příběhu o člověku 
stvořeném z hlíny, jak bylo řečeno Pánem západních lidí. 

Chcete-li  znát  způsob,  jakým  existují  živé  bytosti  v  jiných  dimenzích,  budete  se  muset 
přizpůsobit  způsobům existence  v  dimenzích  rovin  menších  částic.  Nemůžete  tomu porozumět 
použitím dnešních vědeckých teorií; předtím, než budete moci porozumět, musíte zahodit koncepty 
moderní vědy. Jakmile tomu jednou porozumíte, objevíte, že to není pojetí času a prostoru, které 
mají lidé. Přestože vidíte, že mluvím tady, poslední větě, kterou jsem právě vyslovil, naslouchaly 
také bytosti v jiných dimenzích. Přesahuji všechny vesmírné časy během dělání tohoto. V dimenzi s 
velmi rychlým časem prošla tato věta miliónem let. To je ten hlavní smysl. Avšak žijící bytosti v 
různých vesmírných časech si nejsou ani nejmenším kousíčkem vědomy toho, zda je jejich čas 
rychlý nebo pomalý. Je to proto, že složení hmoty v různých dimenzích je sladěno s časem oněch 
dimenzí a ony mají svůj vlastní záznam času. Během času, ve kterém jsem právě řekl onu větu, již  
prošly desítkami miliónů let. Možná se jim rozpětí jejich jednoho roku může zdát delší, než [se zdá 
těm z nás zde] jeden rok na Zemi.  Jinými slovy, k uvažování o těchto věcech nemůžete použít 
lidské myšlení. Takže pokud chcete porozumět jiným dimenzím, musíte se, předtím, než jim budete 
moci porozumět, přizpůsobit způsobům myšlení a stavu věcí v oněch dimenzích. Za tímto Zákonem 
jsou mnohonásobné vnitřní významy. To vám také říká, proč má různé vnitřní významy v různých 
dimenzích a proč je za tímto Zákonem taková velká síla, která může přeměnit vaše těla a umožnit 
vám se zdokonalit. Pouze vám říkám, že nemůžete použít myšlení běžného člověka k pochopení 
jejich forem existence. Za slovy jsou nespočetné vrstvy a vrstvy vyšších životních forem. 

Hovořil  jsem o tom pouze ve spojitosti  s  myšlením a znalostmi  současných lidí.  Jednoduše 
vzato, zahrnuji vědu, na které lidé dnes závisejí, když o těchto věcech hovořím. Přestože jsem při 
tom, jak vám to říkám, začlenil moderní vědu, mohu vám říci, že tuto vědu neuznávám. Za prvé, ve 
světle veškerého nesmírného vesmíru je tato věda jako hračky pro děti. Ale jak to vidí lidé, přinesla 
moderní stroje a učinila, že se věci zdají o tolik lepší než v dávných dobách. Ve skutečnosti vám 
mohu říci, že tato věda dalece zaostává ve srovnání s vědou minulé lidské civilizace. Dokonce i ty 
nejsložitější nástroje jsou hrozně primitivní, když jsou přirovnány k těm minulé civilizace. Navíc je 
rozvoj této vědy uzavřen do omezeného rámce; stanovila si sama pro sebe hranice. Takže jakou 
situaci  to  zapříčinilo?  Neodvažuje  se  uznat  nic  mimo  empirickou  vědu.  To  je  nejstrašnější, 
nejstrašnější  pro lidstvo.  Proč je to tak? Přemýšlejte  o tom, všichni.  Věda je opravdu povrchní. 
Slovy samotných vědců, není dosud příliš  rozvinutá.  Lidé v ni nyní silně věří  a myslí  si,  že je  
absolutní pravdou. Toto přesvědčení sdílí  mnoho teorií  v dnešní společnosti  stejně jako západní 
náboženství, ať už katolictví nebo křesťanství. V co opravdu věříte, není váš Pán – v co opravdu 
věříte,  je  věda.  Hluboko  ve  svých  kostech,  to,  v  co  doopravdy  věříte,  je  věda,  zatímco  vaše 
náboženství je jen povrchní formalita, která se stala civilizovaným jednáním lidí. Ale dovolte mi 
říci, že věda je také náboženství a je to dobře zavedené náboženství.

Zadruhé, víte, že obvyklá náboženství lidem říkají, jak se mají chovat. Věda, mezitím, má také 
[systém, který] začíná od základní školy a přetrvává až do střední a vysoké školy. V náboženství 
jsou kněží, biskupové a další duchovní. Avšak tato věda je dokonce rozvinutější. Má své učitele, lidi 
s bakalářskými, magisterskými, doktorandskými a postgraduálními tituly a také poradce. Čím vyšší 
titul někdo vlastní, tím více vědních doktrín si osvojil. Názvy a tituly pro její učitele a správce jsou 
početné. V tomto ohledu je dobře rozvinutá. Obvyklá náboženství lidem říkají, aby věřili duchovně, 
aby dosáhli fyzické přeměny, zatímco věda říká lidem, aby vnímali materiálně, aby tak v lidech 
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vyvolala jejich duchovní víru a podporu. Věda však není něco, co lidem poskytli bohové. Namísto 
toho byla předána lidem mimozemskými bytostmi zevnitř Tří říší a za účelem ovládnutí lidstva. 
Víra lidí v ní předčila vše. Ale řeknu vám, že přesně kvůli své povrchnosti zapříčinila věda úpadek 
morálky v lidské společnosti.  To je nejděsivější.  Protože věda není schopna vnímat určité formy 
existence mikroskopické hmoty, neví, že když lidé konají špatné skutky, vytváří se karma, nebo že 
tato černá látka přináší lidem neštěstí. Neví, že když lidé dělají dobré skutky, dají vzniknout bílé 
látce, která jim přináší štěstí a přináší jim podmínky a odměny, které zažijí, když se reinkarnují do 
odlišných dimenzí. Navíc, věda není schopna prokázat existenci nebeských rájů. Takže kdykoliv 
zmíníte tyto věci, tamti lidé, kteří věří ve vědu, řeknou, že šíříte „pověru“ – „Nic z toho neexistuje.  
V to, co věřím, je věda.“ Přemýšlejte tedy o tom: netluče tak věda jako velká palice nemilosrdně na 
tu nejpodstatnější věc, jež ochraňuje lidskost – morálku? To je nesmírně děsivé!

Protože lidé vědí, že dělání špatných věcí jim zabrání v tom, aby šli do nebe, a že člověk může 
dokonce sestoupit do pekla, aby si vytrpěl trest, mají morální kodexy. Krotí se v konání špatností, 
aby udrželi lidskou morálku. Jakmile již lidé více nevěří v tyto věci, jakmile již více nevěří v bohy 
(přestože bohové skutečně existují), když lidé nevěří v bohy, přemýšlejte o tom: je to neobyčejně 
děsivé! Lidé se odvažují páchat jakékoli zlo. Myslí si, že je nikdo nevidí, a tak dělají špatné věci. 
Nová generace vychovaná v moderní vědě neohroženě zabíjí,  páchá žhářství a dělá zlé věci. Ve 
společnosti se objevili zločinci a organizovaný zločin, a lidé užívají drogy, kšeftují s drogami, živí 
se prostitucí… nezastaví se před žádným zlem. Je zde mnoho špinavých a nemravných věcí. Lidé 
dělají,  co  se  jim  zlíbí,  dělají,  cokoliv  chtějí.  Přemýšlejte  o  tom,  všichni:  není  takový  druh 
společnosti  strašlivý?  To je  to  největší  neštěstí,  které  nám věda  přinesla.  Jelikož  věda  nemůže 
dokázat existenci bohů nebo existenci ctnosti, a protože neví o karmické odplatě, když zmíníte tyto 
věci, lidé vás budou tlouci tou velkou palicí – vědou – a řeknou, že jste „pověrčivý“. Když se lidská 
morálka postupně zhorší až do stavu nebytí, společnost dosáhne stavu, kdy s tím nikdo nebude moci 
nic udělat, a lidské bytosti dospějí do nejnebezpečnějšího období, protože bohové nedovolí takto 
pokřivenému lidstvu – takovému, které se nachází někde mezi člověkem a zvířetem – existovat.

Jen vám zde říkám tento princip. Nejsem proti lidským vědomostem. Přesto bych vám rád řekl, 
abyste ve vědu nevěřili slepě. Věda je schopna přinést lidské společnosti některá zlepšení, v mezích 
přítomné fyzické dimenze. Ale neštěstí z ní vyplývající, která také způsobuje, jsou dosti značná. To, 
o čem jsem se zmiňoval, jsou neštěstí, která lidé nemohou vidět. Pohromy, které lidé mohou vidět, 
jako je  znečištění  životního  prostředí  a  ekologické  škody, jsou rovněž  dost  hrozivé.  Tato  věda 
přinesla  celé  řady  společenských  problémů.  Jelikož  je  obtížné  obrátit  všechny  lidské  postoje 
najednou a jelikož zde máme nové studenty, neřeknu o tom víc. Mnoho společenských problémů 
způsobila  věda  –  je  to  naprosto  děsivé.  Nevěříte  v  bohy, avšak bohové skutečně,  prokazatelně 
existují. Bohové jsou všude v tom obrovském vesmíru, jsou všudypřítomní.

Lidé klesli na tuto úroveň kvůli svému špatnému chování. Spadli na tu nejnižší úroveň, do této 
společnosti klamů, a jsou jim poskytnuty dvě oči, vytvořené z největších molekulových částic. A z 
tohoto důvodu nemohou vaše oči vidět jiné dimenze. Proč potom někteří lidé mohou v průběhu naší 
kultivace vidět věci, které běžní lidé vidět nemohou? Je to proto, že zrak moudrosti těchto osob byl 
otevřen. Nazýváme to „otevření třetího oka“. Nevidí lidským okem, které je složeno z molekul. 
Přesto někteří z těchto lidí mají stále pocit, že k vidění používají své oči. Ve skutečnosti mohou oba 
typy očí fungovat zároveň, pouze vy máte pocit, že používáte k vidění své oči. Vyložil jsem vám 
právě nyní tuto látku, abych vám pomohl postoupit v kultivaci.

Dále budu hovořit  trochu více o otázce náboženství.  Mnoho západních lidí  má vzhledem ke 
svému náboženskému přesvědčení překážku, když obdrží Zákon. Ve skutečnosti vám mohu říci, že 
mezi náboženstvími v dnešním lidském světě se o žádné spravedlivé náboženství nestarají bohové. 
Jakékoliv  zvláštní  náboženské  jevy, zázraky  nebo projevy, které  se  odehrávají,  jsou  výsledkem 
činnosti nižších duchů ve společnosti. A ti lidem škodí. O náboženství se nestarají žádní bohové. 

Tedy zde máme problém. Když se o náboženství nestarají žádní bohové, nebudete schopni se 
zlepšit, zatímco se v nich kultivujete, a když se zpovídáte, nenaslouchá vám žádný bůh. Takže jak 
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byste mohli učinit pokrok? Co jsem řekl, není útokem na náboženství – co jsem popsal, je skutečný 
jev. Je to opravdu takto. Proč se již bohové více neobtěžují starat se? Je to tak, jak jsem právě řekl: 
v co skutečně věříte, je věda, ne bohové. Samozřejmě, na začátku to úplně takto nebylo. Někteří 
lidé stále měli svou část,  která věřila v bohy. Později,  věci té části  postupně slábly a slábly, až 
nakonec  zmizely.  Tak  se  bohové  přestali  o  lidi  zajímat,  a  to  je  jeden  z  důvodů.  Společenské 
podmínky, které zapříčinila věda, měly za následek úpadek lidské morálky a dovedly lidi k tomu, že 
se  nezastaví  před  žádným  zlem.  Lidé  ztratili  chování  lidí,  jakož  i  kodex  stanovený  pro  bytí 
člověkem, takže bohové již více nepovažují lidi za lidské. Z tohoto důvodu již více nezachraňují 
lidi. Toto je základní důvod, proč bohové odešli. 

Mluvím zde o skutečné situaci lidstva. Všichni víte, že Zápaďané nerozumějí tomu, proč jsou 
Číňané stále tak rezervovaní, když přijde na vztahy mezi muži a ženami.  Řeknu vám, že právě 
takoví by lidé měli být. Sexuální svoboda, která pomíchala lidské rasy a popletla lidské mravy, je 
bohy naprosto zakázána. Takže jako kultivující byste absolutně takovouto věc neměli dělat. Smíte 
mít manželku nebo manžela. Toto je normální způsob života pro lidské bytosti. Ale jestliže máte 
sexuální  aktivitu  s  někým,  kdo  není  vaším  manželem či  manželkou,  pácháte  hřích.  Bohové  v 
každém  spravedlivém  náboženství  Východu  i  Západu  tento  bod  velmi  zdůrazňovali.  Když 
stanovovali, jací by lidé měli být, velmi vážně to projednávali. A v dnešních dnech jsou tu další 
problémy, jako organizovaný zločin, homosexualita a uctívání násilí. Co jsme zmínili, jsou pouze 
jevy, ale ony odhalují stav společnosti. Lidé násilí tolerují a oddávají se mu, vzhlížejí k zločincům a 
dokonce uctívají vůdce pirátů, kteří v minulosti zabíjeli lidi a zakládali požáry. To znamená, že lidé 
již více nejsou schopni rozlišit  dobré od špatného; nemohou už dále rozeznat dobro od zla.  Co 
uctívají, nejsou správné a dobré věci, ale špatné věci. Drogově závislí a ti morálně upadlí lidé, kteří 
nemají žádnou ukázněnost a sebekontrolu, si ve společnosti dělají, co chtějí. Lidské hodnoty byly 
naprosto převráceny. 

Bývalo  to  tak,  že  čím  pěkněji  byly  postavičky  hraček  (postaviček,  které  děti  mají  rády)  v 
obchodech vyrobeny, tím více se lidem líbily. V nynější době, čím pěkněji jsou vyrobeny, tím méně 
se lidem líbí. Když je uděláte tak, že vypadají jako démoni nebo příšery, nebo čím ošklivější je 
uděláte, tím rychleji se prodávají. A proč je to tak? Nikdo vás nežádal, abyste je kupovali, tak proč 
se prodávají  tak rychle? Je to proto, že každý je rád vlastní.  Znamená to,  že lidské hodnoty se 
převrátily a jejich démonická povaha vzrostla. Přemýšlejte o tom, všichni: nebude to hrozné, když 
budou lidé takto pokračovat? Jestliže se chováte umírněně, zdvořile a laskavě, nebo jestliže jste 
čestný,  jste napadeni.  Lidé považují  tento typ člověka za upjatého a staromódního, zastaralého, 
nejdoucího s módou! Budou ještě nějaké hranice, pokud bude tento trend pokračovat? Je to strašné. 
Všechno v lidské společnosti s tímto trendem upadá. Stejně tak je to s literárními a uměleckými 
díly. V minulosti  musely být malby vyvedeny skutečně nádherně a dokonale,  aby jimi byli lidé 
pohnuti,  protože  měli  laskavé  srdce a  považovali  takové umění  za  dobré.  Dnes člověk nebude 
pohnut, jestliže namalujete skvělý obraz, protože nemá srdce dobroty. Namalujete-li něco divoce – 
jako to, co je nazýváno abstrakcí, impresionismem nebo modernismem – budou to považovat za 
dost  dobré.  Ale  jak  to,  že  je  to  dobré?  Pokud skutečně  použijete  lidské  dedukce  k  vysvětlení,  
nebudete schopni s vysvětlením přijít. V jakém stavu to může člověk vysvětlit? Řeknete, že je to 
dobré, jen pokud máte popletenou hlavu nebo jste ve změněném duševním stavu. Avšak ony stavy 
jsou právě projevy démonické povahy člověka, která vystoupila. Jinými slovy, nejen že se lidské 
hodnoty převrátily – lidská démonická povaha takto silně narostla.

V minulosti byly sochy krásně vytesány. Sochařské dovednosti, technika a umělecké nadání byly 
vynikající. Dneska se nahromaděná kupa harampádí považuje za umělecké dílo a považuje se to za 
mistrovské dílo velkého umělce. Lidské hodnoty se převrátily do takového rozsahu. Zamyslete se 
nad tím, všichni: čím se náš svět stane v budoucnosti? V jedné zemi jsem nalezl hračku vyrobenou 
ve tvaru lidských výkalů – dělají hračky dokonce i v takovém tvaru, a přesto tam byli lidé, kteří to  
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kupovali.  Čeho  si  nyní  lidé  váží?  Co  teď  mají  rádi?  Není  to  jenom  jednoduchá  otázka 
společenského trendu nebo takzvaného vzoru, je to obrat v lidských hodnotách. Co se stane lidem, 
kteří mají takovéto hodnoty? Jsou ještě lidmi? Pouze démoni jsou takoví. Démoni jsou zlí, zatímco 
lidé by měli být dobří. Dobro a zlo jsou nepochybně odlišné. Co se týče lidí, kteří nemají rádi dobré 
věci,  ale  mají  rádi  démonické  věci,  všechno na  nich  je  démonické,  pouze  jejich  vnější  vzhled 
neprošel velkými změnami.  Avšak jak démonická povaha člověka narůstá, zjistíte,  že dokonce i 
jeho tvář, vzhled a tělo se mění a stávají  se více a více ohavnějšími a více a více ukrutnými – 
dokonce i jeho oči budou prozrazovat zuřivost. Bude skutečně děsivé, bude-li lidstvo pokračovat 
tímto způsobem! Jestli tomu lidstvo neudělá přítrž nyní…

Všichni se nad tím zamyslete. Před chvílí jsem mluvil o principu, jmenovitě o tom, že vývoj 
lidské společnosti zahrnul různá období civilizace. Nyní víme, že existovala doba kamenná. Řeknu 
vám, že na této zemi se ve skutečnosti doba kamenná udála nesčíslněkrát. Co to je doba kamenná? 
Nadchází  poté,  co  je  civilizace  zničena  a  jen  malý  počet  poměrně  dobrých lidí  přežije;  jak  je 
zmiňováno v příběhu o Noemově arše, přežije pouze velmi málo lidí, dobří lidé. Co udělají, když 
přišli o své pracovní nástroje? Vytesají si nástroje z kamene. Potom se lidstvo rozvine a začne nová 
civilizace. Lidé nazvali tento proces dobou kamennou. Údajná doba kamenná, během níž se opice 
vyvinuly do lidí, se nikdy neudála – nikdy neexistovala. Avšak lidé říkají, že se lidstvo vyvinulo z 
opic. Je to něco zapříčiněného moderní vědou. Není to směšné? Darwinova evoluční teorie je plná 
mezer. Jestli tomu nevěříte, pak to tedy ještě jednou pečlivě prozkoumejte: během vývoje od opic k 
lidem a od primitivních organismů k organismům současným zcela chybí přechodné články. Avšak 
lidé nicméně tuto teorii  uznávají.  Pak  to  je slepá víra2! To je ta nejhorší hanba a ostuda dnešní 
civilizace. To je to, co je skutečně divné!

O čem jsem právě hovořil, bylo zaměřeno na stav lidské společnosti jako celku. Přemýšlejte o 
tom, všichni: Jestliže bohové nepovažují lidi za lidské, není pak člověk v nebezpečí? Jak jsem právě 
hovořil,  proč  byli  lidé  v  různých obdobích  civilizace  zničeni?  Proč  už dále  neexistuje  mayská 
kultura? Z archeologických nálezů může člověk vidět, jak degenerovaní v té době lidé byli. Běloši 
minulé civilizace na Západě – předchůdci bělochů – byli rasou starých Řeků; ne moderní Řekové, 
ale rasou starých Řeků. Existuje jen velmi málo lidí této rasy. Zjistil jsem, že jsou bílými Indy z  
Indie.  Je  jich  velmi  málo.  Proč  byla  jejich  civilizace  zničena?  V archeologických  nálezech  a 
pozůstatcích dávné řecké civilizace byly nalezeny stopy homosexuality. Životní styl té doby byl 
velmi zkažený, zvrácený a výstřední. Nebyl to tento případ? Byl, protože postoupili do konečné 
fáze. Minulý cyklus bělošské civilizace nebyl na začátku takový – raná etapa lidské civilizace jistě 
nebyla  tak  zkažená  –  ale  když  civilizace  postoupila  do  pozdějších  fází  a  stala  se  skutečně 
zvrácenou, bohové viděli, že lidé už dále nebyli nijak dobří, a tak je zničili. Dobří lidé, kteří byli  
ponecháni, se začali  znovu rozvíjet  a stali  se dnešními bělochy. Přemýšlejte o tom: jestliže lidé 
pokračují v rozvíjení se tímto způsobem a jestliže bohové už dále nepovažují lidi za lidské, je to 
jednoduše strašlivě nebezpečné! 

Ježíš hovořil o milosrdenství k lidem, a tak přišel, aby zachránil ty, kteří v něj věří, až budou čelit 
katastrofě. Když v něj nikdo skutečně nevěří, koho by přišel zachránit? Zničení lidstva v různých 
časových etapách jsou všechna zapříčiněna úpadkem lidské morálky, něčeho krajně hrozivého. Lidé 
chtějí dělat věci takovým a takovým způsobem, chtějí se vyvíjet takovou a takovou cestou a chtějí, 
aby společnost dosáhla určitého stavu – lidé chtějí mít ve všem hlavní slovo. Avšak lidé nebyli do 
dnešního dne nikdy zodpovědní a jen učinili společnost horší a kazili lidskou morálku stále dál.  
Zvláště v několika minulých letech je tempo, jakým lidstvo upadlo, neuvěřitelně rychlé a děsivé. 
Nikdy jsem nehovořil  o velkých katastrofách nebo pohromách, protože probírání těchto věcí by 
mohlo zapříčinit ve společnosti zmatek. Rovnalo by se to dělání lehkomyslných poznámek, takže o 
těchto věcech nemluvím. Nezaobírám se tím, zdali  existují,  a nechystám se o nich hovořit.  Ale 
řeknu jednu věc: to, co dnes vyučuji, je spravedlivý Zákon a učím vás být dobrým člověkem. Jste-li  

2 Zde použitý čínský výraz „mi xin“ je obvykle překládán jako „pověra“ a v Číně je často používán ke 
kritizování či znevažování určitých duchovních praktik a (nebo) věr (pozn. překl.).
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dobrým člověkem, má s vámi jakákoliv katastrofa co dočinění? Takto to je. Řekl bych, že pokud se 
lidé v lidské společnosti stanou dobrými ve velkém měřítku, nebudou žádné katastrofy. Je to proto, 
že nic v lidské historii není náhodné – každý následek má svou příčinu.

Myslím, že to, že jsem právě nyní o této otázce hovořil, vaší kultivaci prospěje, protože názory, 
které lidé v dnešní době získali,  jim mohou překážet v získání Zákona. To, že vám říkám, jaká 
skutečně dnešní společnost je, je užitečné pro vaše získání Zákona. Co učím, je Zákon, podstata. 
Máte svou vlastní mysl a můžete sami zhodnotit, zdali to považujete za správné. 

O čem jsem právě hovořil,  je  docela  pokročilé  a  choulostivé  a  rozsah  zahrnutých otázek je 
docela obsáhlý. Avšak nezaměřoval jsem se na určité lidi či jednotlivce. Zaměřil jsem se pouze na 
společenský jev. Nezáleží na tom, jaký druh člověka jste, a nezáleží na tom, kolik špatných věcí jste 
udělali, pokud se skutečně můžete s upřímným srdcem kultivovat, budu se o vás starat. Pokud se 
nekultivujete, pak nemohu udělat nic. 

Toto je konference sdílení zkušeností, takže si lidé budou sdílet, co se díky svým zkušenostem 
naučili. Na závěr strávím půlden odpovídáním na vaše otázky a pak budu rovněž pokračovat v učení 
mnohých principů Zákona.

Odpoledne využiji zvláště na zodpovězení vašich otázek. 

Otázka: Jak se můžeme zbavit špatných myšlenek?

Učitel: Tato otázka je do určité míry univerzální. Ve skutečnosti odrážejí úroveň naší kultivační 
praxe.  Například  v  dávných kultivačních  směrech minulosti,  zahrnujíc  v  to  ostatní  náboženství 
minulosti,  se kultivující  záměrně uvěznili  ve stavu úplné izolace,  aby zabránili  vzniku špatných 
myšlenek. Někteří  z nich odešli  do mužských či  ženských klášterů,  někteří  odešli  do chrámů a 
někteří  odešli  do hor a zůstali  v jeskyních,  kde byli  v úplné izolaci před světem. Navíc museli  
meditovat v hlubokém stavu vytržení po dlouhý čas. Jejich způsoby meditace v hlubokém transu 
byly naprosto odlišné od způsobů dosažení klidu, které jsem vás učil. Dosahovali stavu vytržení, ve 
kterém si již nebyli ničeho vědomi. Mohli byste dokonce říci, že spali. Chtěli dosáhnout zklidnění 
mysli. Já považuji stav, kterého dosáhli, přesně za takový, jako kdyby jejich hlavní vědomí přestalo 
existovat. Kdybychom dnes pořád ještě měli použít tyto staré kultivační metody, vyvstal by vážný 
problém. Jelikož v budoucnosti budeme mít lidi učící se Velký Zákon v širším měřítku – stovky 
milionů lidí – co by se stalo lidské společnosti,  kdyby všichni tito lidé měli  vstoupit do tohoto 
stavu? Mimoto, tento druh metody umožní kultivaci pouze pomocnému prapůvodnímu duchovi (fu  
yuanshen), nikoli hlavnímu prapůvodnímu duchovi (zhu yuanshen). Jinými slovy, nejste schopni se 
kultivovat  vědomě  –  zatímco  jste  ve  stavu  vytržení,  můžete  kultivovat  pouze  pomocného 
prapůvodního ducha. Tento přístup se neslučuje s požadavky Velkého Zákona, který učíme dnes, 
protože není vhodný pro dnešní pracující lidi, kteří kultivují uprostřed společnosti běžných lidí. 

Zlepšování  charakteru  považuji  za  nejzákladnější  faktor  v  kultivaci  člověka.  Jestliže  se  jeho 
myšlení opravdově pozvedne, všechno ostatní se pozvedne zároveň s ním. Vše, co osoba udělá, 
všechny věci, o kterých přemýšlí, a vše, co chce udělat, je řízeno její myslí a myšlením. Opravdový 
pokrok nastává pouze tehdy, když dokážete skutečně pozvednout svou mysl a myšlení. Takže dnes 
se zaměřujeme přímo na mysl člověka – to znamená, že se zaměřujeme přímo na vás – abyste se 
skutečně  pozvedli,  místo toho,  abychom šli  tou druhou cestou.  My nejdeme cestou meditace  v 
hlubokém stavu vytržení po dlouhou dobu, kdy si člověk není ničeho vědom a nechává pomocného 
prapůvodního ducha,  aby za  něj  vše  převzal.  Víme,  že  vy  všichni  jste  udělali  velký  pokrok v 
kultivaci, a kdybyste nakonec neměli nic získat a mohli byste dostat coby odměnu pouze požehnání 
do příštího života, pak si myslím, že bych vás zradil, a vy byste cítili, že jste zrazeni. My nejdeme 
touto cestou.
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Takže abych vám umožnil opravdově praktikovat kultivaci, zatímco žijete uprostřed společnosti 
běžných  lidí,  přijal  jsem  skutečně  jedinečnou  metodu:  přeměňujeme  vás  od  nejmenší 
submikroskopické úrovně vašeho bytí. Kultivační cesty minulosti člověka přeměňovaly od úrovně 
největších molekul a postupovaly k submikroskopickým úrovním. My jsme se tak dali v kultivaci 
přesně opačnou cestou. Kdybychom se začali přeměňovat od povrchu, přes devadesát procent lidí 
zde sedících by mělo značné nadpřirozené schopnosti a Země by vás neunesla. Je to tím, že jakmile 
je jednou vaše vnější vrstva přeměněna, jste schopni projít jakoukoliv částí domu. Cihly a beton, 
které jsou uspořádány na úrovni vrstvy největších molekul, vás nemohou omezit,  protože vrstva 
největších molekul ve vašem těle se zcela přeměnila ve vysoce energetickou látku; vrstvy menších 
molekul ve vašem těle pod tou největší jimi nejsou omezeny. Je to jako vzduch, který je schopen 
proniknout skrz kousek látky, když do ní fouknete. To znamená, že byste mohli projít skrz. Snad nic 
na tomto světě  by vás už nemohlo ovlivnit.  Tato možnost  je tedy nepřijatelná,  protože veškerá 
lidská společnost by se tak stala společností bohů. 

Ve společnosti bohů se osoba nemůže takto kultivovat. To znamená, že ve společnosti, kde iluze 
je rozptýlena a kde každý je schopen vidět skutečnou podobu bohů, se nemůžete kultivovat tímto 
způsobem.  To neznamená,  že  byste  se  vůbec  nemohli  kultivovat,  ale  přinejmenším  by  nebylo 
jednoduché se kultivovat. Jinými slovy, nebyla by tam už žádná iluze. Nejefektivnější kultivace je 
uprostřed iluze, a tato dimenze je právě dimenzí iluze.  My jsme tedy přijali  opačný přístup: na 
mikroskopické  úrovni  vás  postupně  přeměňujeme,  počínaje  vaším  tělem  složeným  z 
nejmikroskopičtějších částic vaší existence, až postupně pronikneme, vrstvu za vrstvou, k největším 
molekulám.  Jinak  řečeno,  postupně  pronikáme  směrem  k  povrchu  těla,  dokud  nedosáhneme 
tělesných buněk, uspořádaných ve vrstvě molekul viditelné očima. Tak dosáhnete Dovršení. Touto 
cestou jdeme.

Tento učedník se ptal,  jak se můžeme zbavit  špatných myšlenek.  Mnoho našich studentů se 
kultivuje už dlouho. Proč nebyly špatné myšlenky, které se jim kdysi odrážely v mysli, odstraněny? 
Někdy se zdá, že již byly tyto myšlenky kultivací odstraněny, avšak po čase zjistí, že tyto špatné 
myšlenky se opět vynořují. Proč tomu tak je? Ve skutečnosti jsem tím, o čem jsem mluvil, chtěl říci, 
že s vaší přeměnou začínáme od mikroskopické úrovně. Vašeho povrchu ještě nebylo dosaženo. 
Vaše  špatné  myšlenky  jsou  oslabovány  a  odstraňovány  vrstvu  po  vrstvě,  ale  nebyly  zcela 
zlikvidovány. Vzhledem k typu cesty, kterou jdeme, můžeme říci, že se kultivujete docela dobře, 
přestože ty špatné myšlenky nebyly ještě zcela odstraněny. Některým lidským myšlenkám je však 
přesto  dovoleno  zůstat,  abyste  mohli  pokračovat  v  kultivaci  uprostřed  společnosti  běžných  lidí 
předtím, než dosáhnete Dovršení. Kdybyste neměli žádné obvyklé lidské myšlenky, bylo by pro vás 
těžké zůstat mezi běžnými lidmi.

Kdyby  kultivující  neměl  žádné  lidské  myšlenky,  znal  by  všechny  myšlenky,  které  druhým 
procházejí  hlavou.  Z  jediného  slova,  jediného  skutku,  jediného  gesta,  jediného  pohybu,  nebo 
dokonce jediného pohledu v očích bude přesně vědět, co má ten druhý v úmyslu udělat. To, co se 
objevuje v lidských myslích – zejména v myslích běžných lidí ve společnosti – jsou všechno zlé 
myšlenky, které byste nebyli schopni snést. Co více, uviděli byste, že jedovatých látek ve vzduchu 
je neuvěřitelně mnoho! Všechny zlé věci napříč společností by byly viditelné a vy byste je mohli 
všechny vidět. Myslíte, že byste byli schopni zde vydržet? Bylo by pro vás jednoduše nemožné se 
zde kultivovat. Proč se někteří lidé vydali do vzdálených hor kultivovat v osamění? Bylo pro ně 
nemožné zůstat mezi běžnými lidmi. Mám na mysli to, že když vaše mysl nedosáhla poslední fáze – 
neboli  předtím,  než  vaše  molekuly  dosáhly  posledního  stupně  přeměny  –  stále  se  vám budou 
vynořovat obyčejné lidské myšlenky, a to zahrnuje zlé myšlenky, které běžní lidé chovají a které 
mezi sebou skrývají. Je to tedy tak, že bez ohledu na to, jak se kultivujeme, po tu dobu, dokud není 
změněno naše vnější tělo, budou zlé myšlenky stejně silné jako dřív? Ne, není tomu tak. 

Neuvědomujete  si,  že  jste  se  již  mocně  zlepšili.  Mnoho  vašich  špatných  myšlenek  bylo 
odstraněno. Ty, co zůstaly, jsou nepatrné. Navíc jste si všimli a uvědomili si, že stále máte špatné 
myšlenky. Předtím jste nebyli schopni si jich všimnout. Všechno to je pokrok a vzestup. Co více, 
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přestože jsou věci objevující se ve vaší mysli špatné, někdy dokonce velmi špatné, jsou velmi slabé. 
Pokud jste odhodlaní a pokud vás řídí vaše hlavní vědomí, budete schopni je potlačit. Předtím jste 
nebyli schopni je potlačit. Proto jsou lidé poháněni těmito myšlenkami, aby říkali zlá slova a dělali 
zlé věci. Nyní je to tak, že můžete cítit své špatné myšlenky, ale bude pro ně těžké vás ovlivnit. Co 
jsem právě řekl, znamená, že to je cesta, kterou se ubíráme. Takže nemějte strach. Víte, že máte tyto 
myšlenky, takže se nacházíte v procesu zlepšování sebe sama. Velká část vašich špatných myšlenek 
již byla odstraněna. 

Všichni,  co  zde  sedíte,  jste  kultivující.  Rozdíly  ve  vašich  kultivacích  se  nemusejí  zdát  tak 
nápadné.  Avšak  když  budete  ve  společnosti  běžných  lidí  a  budete  s  lidmi,  kteří  nepraktikují 
kultivaci,  bude vám to připadat nesnesitelné.  Najednou si  uvědomíte,  že neradi posloucháte,  co 
říkají, a někdy si dokonce pomyslíte, že to, co dělají, je směšné. Proč tomu tak je? Je to proto, že 
mezi vámi a jimi je obrovský rozdíl. Necítili byste se tak, jestliže by ona mezera byla malá nebo 
bezvýznamná. Cítíte se tak pouze tehdy, pokud je mezera závažná. Ale vy se budete cítit, jako byste 
byli jen o něco lepší než oni. To je rovněž kultivační stav, který jsme pro vás připravili. Pouze takto 
můžete mezi nimi praktikovat kultivaci a pracovat s nimi. Pokud jste pochopili to, co jsem právě 
řekl, pak si uvědomíte, že o to právě jde. Ale na druhé straně vám ještě musím říci, že byste si 
neměli říci: „Á, teď už chápu. Takže takhle to je. Od této chvíle je nechám být. Špatné myšlenky si 
mohou dělat, co chtějí, a mně to bude jedno.“ Pak byste je vědomě hýčkali, což je stejné, jako byste 
se  nekultivovali.  Přestože  špatné  myšlenky stále  existují,  řekl  jsem,  že  to  je  způsob,  jakým se 
kultivujeme  –  špatné  myšlenky  jsou  odstraňovány  postupně.  Pokud  je  aktivně  nepotlačujete  a 
nezbavujete se jich, pokud nemáte tuto snahu a nejste odhodláni, potom se nekultivujete. Takový to 
má vztah.

Otázka: Pokud má člověk špatné myšlenky, znamená to, že se nemůže kultivovat?

Učitel: Právě jsem to vysvětlil. Uvedu vám názorný příklad. Vaše špatné myšlenky jsou, abych 
to vyjádřil přímo, přesně jako nit, kterou neustále odstřiháváte a zbavujete se jí, kousek po kousku, 
po kousku, po kousku. Stále bude existovat, dokud není úplně odstraněna. Proč byste řekli, že se 
nemůžete  kultivovat?  Není  odstřihávání  a  zbavování  se  jich  kultivace?  Ve skutečnosti  jste  již 
kultivací udělali velký pokrok. Takže to je ten hlavní smysl.

Otázka: Mám příbuzného, který je starý a nemocný. Je jedním z těch, kteří mohou být spaseni?

Učitel: To, na co se ptáš, je, zda starší lidé, kteří mají nemoci, mohou praktikovat kultivaci. Náš 
Velký Zákon je vyučován veřejně a jeho povrchová forma si nevybírá.  Každý ví,  že na dnešní 
konferenci nevybíráme žádné poplatky – dveře jsou otevřeny a každý může vstoupit. Lidé, kteří 
nejsou předurčeni,  zde nebudou chtít  vstoupit.  Jinými slovy, my si nevybíráme lidi.  Pokud lidé 
opravdu vstoupí, aby se učili, a chtějí se kultivovat, pak se o ně musím postarat. Bez ohledu na to, 
jak je ta osoba mladá či stará, zda je nemocná či ne, musím se o ni postarat. Ale klíčovou věcí je,  
zda sami sebe považujete spíše za kultivujícího, než za starého či nemocného, jakmile zde přijdete. 
To je nejpodstatnější. Pokud si stále myslíte: „Jsem starý, mohu ještě uspět v kultivaci? Mám ještě 
dost času k praktikování kultivace?“ Toto vaše silné připoutání je překážkou. Čím déle se držíte 
svého připoutání, o to více se váš život zkrátí. Nicméně přesto je zde poměrně dost lidí, kteří byli 
nemocní a kteří  přišli.  Zpočátku si  takovýto člověk pomyslel:  „Slyšel  jsem, že lidé se opravdu 
uzdravili a zbavili nemocí poté, co chvíli praktikovali Falun Dafa.“ Postupně však dosáhl v tomto 
Zákoně pochopení, a zároveň s tím odstranil své připoutání k nemoci, které bylo v jeho myšlenkách. 
Není v tom žádný problém. Pokud by se nezbavil myšlenky na vyléčení nemoci, vytvořilo by to 
silnou překážku v jeho kultivaci, protože by neustále ve své mysli uvažoval: „Proč není má nemoc 
vyléčena, zatímco jiní se uzdravili?“ Pak se tato myšlenka v podstatě nelišila od záměru vyléčit si 
nemoc.  Učím tento  Velký Zákon,  abych lidi  spasil,  abych vyřešil  základní  lidské problémy, ne 
abych léčil lidské nemoci. Pokud skutečně chcete praktikovat kultivaci, nejste schopni ji praktikovat 
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s nemocným tělem. Takže pokud jste opravdovým kultivujícím, bude vaše nemoc přirozenou cestou 
odstraněna v průběhu kultivace. Ale cílem není vyléčit vaši nemoc. Vaše tělo bylo očištěno, aby se 
připravila  půda pro kultivování.  Takže  ničeho nedosáhnete,  pokud jste  přišli,  abyste  si  vyléčili 
nemoc. Myslím, že jsem celou věc vyložil jasně. 

Otázka: Jak mám zacházet se svými chongwu (domácími zvířaty)?

Učitel: „Chong“ znamená milovat, mít rád. Milujete je, máte je rádi a jste k nim připoutáni, že? 
Není to to, co to znamená? Takže když ses na to zeptal, vyjádřil jsi své připoutání. Naše pečlivá 
starost o živá stvoření a vše v přírodě, co žije pro lidské bytosti, není nesprávná. Ale nic se nemá 
přehánět.  Opravdu  byste  to  neměli  přehánět.  Lidské  bytosti  jsou  nejvyšším  a  nejdokonalejším 
životem na zemi – a bohové se na to také tak dívají – zatímco všechna zvířata (bez ohledu na to, 
jestli  jsou velká či  malá)  a rostliny a vše živé bylo stvořeno pro člověka.  Tyto věci by nebyly 
stvořeny, pokud by zde nebyly lidské bytosti. V některých oblastech a zemích v dnešní době zašlo 
zbožňování zvířat do krajnosti. Někteří lidé milují a pečují o svá zvířata více než o lidské bytosti. 

Právě jsem řekl, že bohové stvořili lidské bytosti; stvořili tuto zemi pro lidskou existenci. Tyto 
žijící bytosti byly stvořeny pro potěšení člověka, aby si s nimi hrál, živil se jimi a aby on živil je. A 
zároveň učinili,  aby země vzkvétala.  Vše je  vytvořeno pro člověka,  ale  pokud se stane člověk 
méněcenný vůči zvířatům, pak je to totéž jako porušování zákonů nebes. My kultivující bychom 
pochopitelně  neměli  být  takoví.  Praktikujeme  soucit  a  jsme  soucitní  ke  všem  bytostem.  Ale 
rozhodně bychom neměli jít za hranice tohoto soucitu a vyvinout si další připoutání: být přehnaně 
starostliví  vůči  těmto  stvořením.  Přehánění  čehokoliv  není  správné.  V moderní  době,  zvláště  v 
Evropě, mají lidé přehnaně rádi psy; zjistil jsem, že je to stejné ve Spojených státech. Řeknu vám, 
že bohové stvořili psy k tomu, aby chránili lidská obydlí, a rozhodně ne k tomu, aby se stali vašimi 
dětmi nebo přáteli,  jako by byli na stejné úrovni s lidskými bytostmi. Lidé by nikdy neměli být 
postaveni naroveň psům. Takže byste nikdy neměli zacházet příliš daleko. Mějte na paměti toto: 
lidé se mohou kultivovat na Buddhy, kdežto žádné zvíře nemůže; lidé se mohou kultivovat na bohy, 
zatímco žádné zvíře nemůže;  a lidé mohou jít  do nebeských rájů,  zatímco žádné zvíře nemůže. 
Pokud nějaké zvíře chce, potom se musí v příštím životě reinkarnovat coby člověk a kultivovat se 
předtím, než bude smět. Myslím, že jsem to vysvětlil jasně. 

Otázka: Může být má láska k jiným žijícím bytostem brána jako úcta k nim a přání ochraňovat  
je?

Učitel:  Tuto otázku jsme řešili v  Zhuan Falunu. Stále neodkládáš své připoutání a já již více 
neřeknu. Nejsem proti ochraně ohrožených zvířat. Nadměrné ničení, jež lidé způsobili přírodě, je 
zlé, nesmírně zlé. Avšak stejně tak zlé je, když lidé něco přehánějí. Řešení problémů lidského srdce 
a mravnosti je tím, co je základní. Pokud jste coby kultivující připoutáni k těmto věcem, pak jsou 
překážkami ve vaší kultivaci. Pokud obyčejní lidé přehánějí takové věci – považují-li lidi a zvířata 
za rovnocenné – je to totéž jako urážka jich samotných, zatracování člověka jako takového a ničení 
důstojnosti lidských bytostí. 

Otázka: Mohou zesnulí rodiče a přátelé mít užitek z mé kultivace?

Učitel:  Život každého člověka je naplánován v čase jeho zrození: kterého dne se přihodí něco 
dobrého,  kterého  dne  se  přihodí  něco  špatného,  kterou  školu  a  vysokou  školu  bude  dotyčný 
navštěvovat, až vyroste, jakou práci bude vykonávat po promoci… Tak jak se na to dívám, všechny 
tyto věci jsou ve skutečnosti předurčeny. Tudíž i jedincovy snahy se stávají jeho nevyhnutelnou 
součástí.  Mohou lidé řídit  svůj vlastní  život? Můžete uspět,  v čemkoliv chcete? Můžete se stát 
prezidentem, jestliže po tom toužíte? Ne.
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Ve skutečnosti,  my lidé všichni víme, že nemůžeme dělat cokoli.  Avšak rozhodující  vliv této 
společnosti  a  této  vědy  vás  podporují  v  tom,  abyste  toužili  po  věcech.  Takže  když  lidé  něco 
dostanou,  myslí  si,  že  to  obdrželi  svým  vlastním  úsilím.  Popravdě,  kdybyste  nebyli  přehnaně 
připoutáni a žili byste a pracovali jako obvykle, dostali byste to stejně. Jde právě o to, že když jste 
toho dosáhli, stalo se toho vaše úsilí nevyhnutelnou součástí. Věci jsou takové, protože si to lidé 
sami přivodili. Protože se lidé napříč společností „snaží se všech sil“ a vynakládají takové obrovské 
úsilí,  byla  veškerá  společnost  zatlačena  do  této  situace.  Takže  musíte  dělat  věci  takhle,  abyste 
dostali to, na co máte právo. Není to tak, že by se změnili určití jedinci, změnila se celá společnost. 
Přesto však člověk nemůže změnit průběh svého života. Tedy jestliže nemůžete změnit svůj vlastní 
život, jak byste mohli změnit životy jiných? Nemůžete. Můžete si myslet: „Chci využít své moci či 
peněz, abych učinil své blízké příbuzné, dobré přátele a děti šťastnými a zajistil jim hezký život.“ 
Popravdě vám však řeknu,  že reinkarnace  vašich dětí  do vaší  bohaté rodiny je  pravděpodobně 
následkem požehnání,  která  si  nashromáždili  ve  svých předchozích  životech.  Pokud by neměli 
požehnání, pak by nemohli zdědit vaše bohatství. Ani by nebyli schopni proměnit vaše snahy ve 
skutečnost.  Musí  to  být  takto.  Možná jim vaše  přehnané snahy ukrátí  život  nebo nesplní  vaše 
očekávání či možná, že se pustí do hazardních her nebo budou obchodovat na burze a v jediném 
okamžiku přijdou o celé to jmění, které jste jim díky svému úsilí zanechali. Nebo se přihodí něco 
jiného. To znamená, že pokud by neměli požehnání, nemohli by je zdědit. Někteří rodiče dají svému 
dítěti určitý obnos a doufají, že jim tak zajistí, že budou žít klidně a šťastně. Mohu vám říci, že to ve 
skutečnosti není tak jednoduché. Musí mít požehnání, aby se to mohlo stát. Naprosto by to nešlo, 
pokud  by  neměli  požehnání.  [Například,]  bez  ohledu  na  to,  kolik  jim  dáte  peněz,  oni  těžce 
onemocní a utratí peníze za léčebné výlohy. Tak se věci mají v lidském světě. Lidské bytosti to 
nemohou prohlédnout, ale já to vidím jasně. 

Někteří lidé si pak mohou pomyslet: „Jelikož jsem kultivující, mohu jim přinést svou kultivací 
štěstí?“ Pojem štěstí je v očích kultivujícího odlišný. Štěstí mezi běžnými lidmi není ve skutečnosti 
opravdové štěstí. Je to jenom krátký čas bezstarostnosti a pohodlí, které je koupeno za peníze, a 
nebude trvat věčně.  To, co chce opravdový kultivující,  je,  aby jim skutečně umožnil,  že budou 
šťastní  provždy,  navždy  si  uchovají  svá  těla  a  nikdy  více  nebudou  trpět.  V nebeských  rájích 
neexistuje utrpení. Ale jestliže jste kultivující,  který neuspěl v kultivaci,  a stále tolik chcete dát 
ostatním,  pak  to  může  být  pouze  připoutání.  A  jakmile  se  jednou  připoutání  vytvoří,  bude 
ovlivňovat vaši kultivaci.  Jinými slovy, měli  bychom odhodit své připoutání a kultivovat se. To 
neznamená,  že  byste  se  měli  přestat  zajímat  o  všechno ostatní.  Můžete  žít  jako  obvykle  mezi 
běžnými lidmi a být pohromadě se svou rodinou. Nechal jsem vás, abyste si ponechali dost lidských 
myšlenek k tomu, abyste toho byli schopni; není pro vás problém, když se staráte o svou rodinu. 
Avšak pokud, coby kultivující,  chcete,  aby ostatní dosáhli štěstí skrze vaši kultivaci,  pak je zde 
pouze jediný způsob; nechte je obdržet Zákon. Pak budou stejně tak později  spaseni. Možná se 
budou kultivovat dokonce lépe než vy a nebude potřeba, abyste si o ně dělali starosti. Někteří lidé si 
mohou pomyslet:  „Mohu je  učinit  šťastnými  tím,  že  budu kultivovat,  či  tím,  že  použiji  svých 
mimořádných  schopností  či  nadpřirozených  schopností?“  Nemůžete.  Pokud  je  karma  člověka 
značná, museli byste splácet jeho karmu místo něj, a pak byste nemohli dosáhnout Dovršení.

Pamatuji  si jeden příběh z buddhismu. Celé Šákjamuniho rodné město mělo být zaplaveno a 
všichni vesničané měli být zabiti. A tak jeden z Šákjamuniho deseti hlavních učedníků použil své 
nadpřirozené schopnosti sevřít všechny vesničany ve své ruce. Bylo to v noci, když lidé spali. Lidé 
nevěděli, [co se děje,] jako by byli zhypnotizováni. Myslel si, že tito lidé jsou všichni v jeho dlani a 
nezemřou. Povodeň přišla, jak se očekávalo, a zaplavila město. Následujícího rána si pomyslel, že 
už je po problému a že i když město bylo zaplaveno, jeho lidé budou v pořádku. Rozevřel svou dlaň 
a uviděl, že všichni byli obráceni v prach. Protože jeho úroveň kultivace byla omezená, nebyl si 
vědom bohů, kteří byli mikroskopičtější a ohromnější než on. Je to přesně stejné jako poměry mezi 
molekulami – velkými a malými molekulami – které jsem zmínil. Mohl použít svou nadpřirozenou 
schopnost pouze v rámci své vlastní úrovně; nevěděl, co dělají bohové za hranicemi jeho úrovně. 
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Znamená to, že každý má svůj vlastní osud. Kromě toho, kultivující musí upřít svou mysl pouze na 
to, aby v kultivaci energicky postupoval vpřed. 

Jsou lidé, kteří si pomyslí: „Pokud díky kultivaci dosáhnu Dovršení, rozhodně se vrátím zpět, 
abych spasil  členy své rodiny.“  Pokud máte  tuto  myšlenku v této  chvíli,  neřekl  bych,  že  je  to 
připoutání. Avšak je to silné připoutání, pokud byste takto uvažovali pořád. Pokud máte takovouto 
myšlenku,  když  se  nacházíte  blízko  Dovršení,  nebudete  jej  moci  dosáhnout.  Pokud  uspějete  v 
kultivaci na velkého boha či velkého Buddhu, budete schopni to udělat? Budete více než schopni. 
Budete moci sevřít celou zeměkouli ve své dlani bez jakéhokoliv úsilí, neřkuli zachránit členy své 
rodiny. Avšak řeknu vám, že tyto věci nemohou být provedeny náhodně, vzhledem k tomu stejnému 
principu, který jsem právě zmínil.  Jestli chcete spasit své blízké – pokud jim chcete poskytnout 
spasení – musíte najít způsob, aby se zdokonalili. Pokud jim nejste schopni pomoci se zlepšit, je  
vám  přísně  zakázáno  vzít  je  do  nebeských  rájů.  Vše  v  nebeských  rájích  je  složeno  z 
mikroskopičtějších částic hmoty. Povrch vypadá velmi jemně a hladce a jasně září. To je proto, že 
čím mikroskopičtější  látka,  tím mocnější  má energii.  Kdybyste chtěli  umístit  něco ze země tam 
nahoru, bylo by to stejné, jako kdybyste chtěli umístit odpadky na nejposvátnější a nejčistší místo. 
To není dovoleno. Musíte přetvořit odpadky v tu nejlepší věc, v něco čerstvého, než to budete moci 
udělat.  Jinými slovy, pokud se chcete o lidi postarat,  může to být uskutečněno jedině tak, že je 
necháte stát se dobrými.

Víte, že Ježíš vstoupil mezi obyčejné lidi, aby spasil lidstvo, musel trpět pro lidstvo, a nakonec 
byl  přibit  na kříž.  Nevíte,  co to  znamená.  Víte  pouze,  že tu  hroznou věc udělal  judaismus.  Ve 
skutečnosti to není tak jednoduché. Byly v tom zapleteny další okolnosti. Pokud bychom se řídili  
logikou, kterou jste právě vyslovili, přemýšlejte o tom: jestliže měl Ježíš takové mocné schopnosti a 
jeho otcem byl Pán bělochů, nemohl by udělat, cokoliv chce? Proč vynakládal tolik úsilí na Zemi a 
přesvědčoval lidi ke konání dobra, sděloval lidem principy pravdy a tak mnoho trpěl pro lidské 
bytosti?  A zároveň  musel  vydržet  útlak  a  sabotáž  ze  strany  jiných  náboženství.  Proč  se  tedy 
obtěžoval dělat věci tak, jak je dělal? Znamená to, že i když měl takové mocné schopnosti, musel  
stále ještě napravit  lidské srdce, aby mohl člověka spasit.  Pokud kdokoliv z vás, co zde sedíte,  
nemůžete kultivovat svůj charakter do bodu Dovršení, pak pro to nemohu nic udělat ani já. Mohu 
vás učit principy Zákona, mohu vám pomoci vyvinout si kultivační energii, mohu pro vás odstranit 
část vaší karmy, mohu vás ochránit a mohu pro vás udělat obrovskou řadu věcí, o kterých nevíte, ale 
které jsou nezbytné, až dosáhnete Dovršení a později. Ale pokud se vaše srdce nezmění a vaše mysl 
se nepozvedne, pak to všechno je marné. To je to, co jsem měl na mysli, když jsem řekl, že pokud 
se nezmění srdce člověka, ani Buddha mu nemůže pomoci. 

Nebýt schopen člověku pomoci v jeho zlepšení neznamená, že když se stal špatným, není možné 
nic udělat. Jak by to tak mohlo být? Může být svržen do nižších úrovní či dle libosti vyhlazen. Ale 
protože bohové jsou soucitní… „Láskyplné srdce“, o kterém mluvil Ježíš, nebyla vůbec láska mezi 
lidmi. Pojímat lidskou lásku jako „lásku“ a „láskyplné srdce“, o kterém hovořil Ježíš, je totéž co 
zneužití Ježíšových slov, rouhání se Ježíši a rouhání se bohům. „Láskyplné srdce“, o kterém Ježíš 
hovořil, je „soucit“, on pouze použil jazyk západních lidí, aby to vyjádřil. V té době lidé neměli 
pojetí soucitu, neměli pro něj ani pojem. To je odlišnost způsobená rozdíly v časových obdobích a 
kulturami v různých oblastech. Myslím, že jsem pojednal o všech stránkách této věci; a totiž, jak se 
s těmito věcmi vypořádávají běžní lidé, jak se s nimi vypořádávat v průběhu kultivace a jak se s 
nimi vypořádat poté, co nakonec uspějete v kultivaci.

Otázka: Jaké požadavky je třeba splnit předtím, než budeme moci šířit Zákon? 

Učitel:  Včera jsem poslouchal  studenty z různých oblastí,  kteří  dělají  práci  pro Dafa,  jak si 
navzájem sdíleli  své  zkušenosti.  Byl  jsem opravdu  šťastný.  Jednak  jsem viděl  vaše  odhodlání 
ohledně Zákona a srdce zodpovědnosti k sobě samým.  A zároveň chcete, aby jiní získali Zákon. 
Mám z vás opravdu radost. Tím, že si s ostatními sdělujete zkušenosti a pochopení ze situací na 
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různých místech,  můžete  si  postupně zlepšit  svá  pochopení.  Co se  týče  určitých  „požadavků“, 
nemyslím, že zde jsou nějaké požadavky. A vůbec zde nejsou nějaké požadavky z hlediska nějakých 
určitých materiálních vlastnictví nebo moci. Je zde pouze jedna věc: pokud jste kultivujícím, který 
má nadšení pro [šíření Zákona], můžete to dělat – kdokoliv to může dělat. Ale měli byste dobře 
zvládnout jednu věc: když mluvíte s lidmi, nemluvte o věcech, které jsou na příliš vysoké úrovni. 
Pokud jim budete vykládat své nynější pochopení Zákona – včetně toho, co jsem vám řekl dnes – 
pokud jim řeknete tyto věci, zastrašíte je. Je to proto, že jste si neuvědomili, že jste se postupně 
zdokonalili k této úrovni předtím, než jste byli schopni pochopit tak vznešené principy. Oni jsou 
stále běžnými lidmi a jejich myšlenky jsou stále na úrovni běžných lidí a uvažují o tom, jak vydělat 
peníze, jak uspokojit své touhy, jak si získat přízeň šéfa a tak dále. Tyto věci jsou pro ně stále na 
prvním místě. Když jim sdělíte principy na tak vysoké úrovni, nebudou to schopni unést. Můžete 
jim říci ty nejjednodušší povrchní významy slov. Myslím si, že lidé s předurčenými vztahy se budou 
chtít [Zákon] učit, jakmile se o něm doslechnou. A lidé bez předurčeného vztahu se nebudou chtít 
učit, ať se je snažíte jakkoli přesvědčovat. Je tu jedna důležitá věc: určitě lidi nepřetahujte a nenuťte 
je se učit, pokud nechtějí. [Jestli řeknete:] „Jsi můj přítel, jsi člen mé rodiny – musíš se učit, musíš  
se  učit,“  pak  nejenže  tomu  nebudou  věřit,  ale  když  přijdou,  budou  říkat  špatné  věci  a  sehrají 
zápornou roli. Takže vás všechny prosím, zcela určitě si na to dávejte pozor.

Otázka: Je Falun Gong nějakým způsobem v souladu s křesťanstvím v pohledu na vývoj lidstva a  
země?

Učitel: Samozřejmě nebudu vyčítat novým studentům, že nestudovali Zákon do hloubky. To, co 
učím, jsou principy vesmíru. A tento Velký Zákon je největší,  proniká vesmírem odshora dolů a 
může vytvořit životní prostředí pro všechny bytosti vesmíru stejně tak jako pro bohy různých úrovní 
a  lidi.  Jak  by  zde  mohlo  být  nějaké  srovnání?  Tento  vesmírný  Velký  Zákon  vytvořil  životní 
prostředí a podmínky na různých úrovních pro bytosti žijící na různých úrovních. Jinými slovy, 
žijící bytosti na dané úrovni se musejí přizpůsobit principům na té úrovni a vesmírnému Zákonu na 
té úrovni, aby tam mohly žít. Řečeno ještě jednodušeji, budoucí prostředí, ve kterém budete žít, je 
určeno výší úrovně, ke které se můžete kultivovat. Zásady, které Ježíš ve své době stanovil, však 
byly principy, které učily běžné lidi společnosti, jak se kultivovat, aby mohli vstoupit do jeho ráje. 
Kde  je  jeho  ráj?  Abych  byl  přesný,  nachází  se  uvnitř  malého  prostoru  naší  Mléčné  dráhy,  v 
nebeském těle odpovídajícím naší Mléčné dráze. Ježíš je na stejné úrovni jako obvyklí Buddhové 
zmiňovaní na Východě, zatímco Pán zmiňovaný bělošskými lidmi na Západě tuto úroveň dalece 
přesahuje.  Ale  žádný z nich nepřesáhl  hranice  tohoto malého vesmíru.  Avšak náš Velký Zákon 
vytvořil bezmezné a nesčetné vesmíry jako tento, více, než je na světě všech zrnek písku. Takže 
řekli byste, že je lze porovnávat? Principy, o kterých mluvil Ježíš, jsou pouze Zákonem na úrovni 
Tathágaty v malém vesmíru uvnitř nesmírného Velkého Zákona. Takový mají vztah. 

Ježíš je krásný Bůh. Nejsem to jenom já, kdo to tvrdí: všichni bohové na nebesích na něj takto 
pohlížejí. Aby spasil lidstvo, byl lidmi ukřižován – přemýšleli jste někdy o tom, co to znamená? A 
křesťanství dosud pokládá kříž za symbol Boha, znak nebeského království a symbol Krista. To je 
ta největší neúcta k bohům. Tak to učinili sami lidé, rozhodně to není to, co lidem řekli bohové, aby 
učinili.  Protože kříž je umístěn na hřbitovech,  opravdu představuje smrt – nikoli  boha.  Všichni 
bohové ve vesmíru odsuzují lidstvo za to, že to dělá. Navíc křesťanství použilo zobrazení Ježíše, jak 
trpí na kříži,  coby svůj symbol.  To je něco, co bohové nemohou strpět – naprosto to nemohou 
strpět! Ale lidé to stále dělají. Lidé činí takovéto neuctivé věci bohům po staletí.

Ježíš  má mnoho nádherných podob. Mezi obyčejnými lidmi předvedl  mnoho zázraků. Avšak 
místo toho, abyste si vybrali coby svůj symbol jeho překrásné a velkolepé podoby, převzali jste jako 
symbol kříž. Vážíte si tohoto Boha, či jej nenávidíte – chcete, aby byl ukřižován věčně? Vy lidé 
nevíte, co děláte. Jednou jsem se díval na zprávy v televizi ve Spojených státech, a tu jsem spatřil  
dva  skláře  na  Tchaj-wanu,  údajně  slavnou  dvojici.  Považovali  Buddhovy  sochy  za  umělecký 
předmět  určený  k  sériové  výrobě  a  vyrobili  mnoho  skleněných  Buddhových  figurín.  Udělat  z 
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Buddhy sériově vyráběný umělecký předmět je ve své podstatě rouhání se Buddhovi. Ale co víc, 
Buddhovy figuríny, jež vyrobili, byla neúplná torza, pouze s hlavou a s půlkou obličeje. Udělali 
Buddhu v modernistickém a impresionistickém stylu.  Ale přemýšlejte o tom: to jsou velkolepí a 
mocní bohové. Za starých časů, když se lidé zmínili o Bohu nebo Buddhovi Tathágatovi, cítili k nim 
úctu.  Odvážili  by  se  s  nimi  takto  jednat?  Vy si  myslíte,  že  vyobrazujete  Buddhu,  propagujete 
buddhismus a děláte dobré věci. Jenže to není jenom běžná nezdvořilost; je to ta největší neúcta. Vy 
vlastně proklínáte a pomlouváte Buddhu a překrucujete jeho mocnou podobu. Děláte tu nejhorší 
věc.  Onehdy jsem řekl,  že  lidské  hodnoty  se  převrátily. Lidské  bytosti  jen  nerozumějí,  co  tím 
míním.  Již  více  nedokáží  rozlišit  dobré  od  zlého,  správné  od špatného,  mravné  od zkaženého. 
Všechny hodnoty byly převráceny vzhůru nohama.

Otázka: Proč nemohu praktikovat Falun Gong, když pracuji v oblasti křesťanství?

Učitel:  Řeknu ti, že tvoje práce v oblasti křesťanství je pouze zaměstnání.  Určitě tam můžeš 
pracovat.  Já  stejně  nepovažuji  současná  náboženství  za  kultivaci.  Pokládám  je  za  náboženské 
profese, které již nejsou více schopny spasit lidi. To protože se skutečně staly profesemi, nikoliv 
kultivací. Nicméně, aby bylo jisté, že se můžete opravdu zlepšit a že vás mohu vzít domů, požaduji 
po vás, abyste se soustředili pouze na jedinou kultivační cestu. Je to pro vás rozhodně přínosné. 
Ozřejmil jsem toto téma „praktikování pouze jedné kultivační cesty“ v Zhuan Falunu. Tento Zákon 
je nesmírný,  přesto však do něj  stále  přimícháváte  věci.  Dokonce i  přimíchávání  věcí  na nízké 
úrovni je nepřijatelné, a takové jednání vám zaneřádí tělo, se kterým kultivujete, a vše, co jste si 
kultivací vyvinuli, a vy nebudete schopni se vrátit domů. Zničili byste si svou vlastní postupovou 
cestu. Já jsem lokomotiva a vy sedíte ve vagónech pro cestující. Ale vy vytrháváte koleje – koleje, 
které byly zkonstruovány pro tento vlak. Pokud vyměníte koleje za úzké, podívejte se, zda stále 
ještě můžete jet domů. Nic by se nemělo přimíchávat. Pouze tím, že se budete striktně držet jediné 
kultivační cesty, můžete dosáhnout Dovršení. S ohledem na tuto věc bych vám doporučil znovu si 
pozorně pročíst oddíl „praktikování pouze jedné kultivační cesty“ v Zhuan Falunu, zklidněte svou 
mysl a přečtěte si to, takže už tady o tom neřeknu víc.

Já se skutečně starám o vaše dobro. Není to tak, že bych chtěl očerňovat nějaké náboženství. To, 
co vás sem přivedlo, je předurčený vztah. Pokud bych za vás nemohl být zodpovědný, byl by to můj 
problém; pokud nepřevezmete zodpovědnost sami za sebe, je to váš problém. Takže vám musím 
celou záležitost jasně vysvětlit.

Otázka: Co v dnešní době představuje Ježíš? 

Učitel:  Ježíš  je  ve  své  říši  mocným  Bohem.  Jenže  se  už  více  nestará  o  cokoli  spojené  s 
křesťanstvím, a nestará se ani o lidi. Náboženství je jen označení ustanovené lidskými bytostmi. 
Když byl Ježíš na tomto světě, nikdy neprohlásil, že jeho cestou je křesťanství. Když byl na tomto 
světě Šákjamuni, rozhodně neprohlašoval, že jeho cestou je buddhismus. Byli to lidé, kteří z toho 
udělali součást všední lidské společnosti, dali tomu název, který patří do společnosti běžných lidí – 
„náboženství“  –  a  začlenili  to  do  politických  záležitostí.  A  tak  to  nazvali  takové-a-takové 
náboženství.  Ztratilo  to ty prostředky, jež opravdově umožňovaly člověku znovu se pozvednout 
skrze kultivaci, dosáhnout Dovršení a jít do nebe. Mnoho náboženských osobností se dokonce stalo 
politiky a jsou tací, co usilují o peníze. Jak by mohli splňovat úroveň kultivujících? Jak by se mohli 
stát dobrými lidmi a vrátit se zpět nahoru do nebe? Když máte takovéto nečisté myšlenky, jak by 
vám mohl Ježíš dát zlaté zářící božské tělo? Jak by vás mohl nechat znečistit to nekonečně čisté 
božské tělo vašimi zlými myšlenkami a tělem naplněným karmou? To, co jsem říkal, jsou principy 
Zákona, nepoukazuji tím na studenta, který vznesl otázku.

Otázka: Mám problém s oběma chodidly i koleny. Budu schopen sedět v plné lotosové pozici?
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Učitel: Pokud říkáš, že máš nemoc, já nikdy neuznávám pojetí „nemoci“, protože je způsobena 
karmou;  a  některé  nemoci  jsou  způsobeny  cizími  inteligentními  bytostmi.  Pokud  říkáš,  že  jsi 
zraněn, já myslím, že pokud sám sebe pokládáš za opravdového kultivujícího, přihodí se nečekané 
zázraky. Měli jsme lidi, kteří měli v sobě vsazeny dokonce i hřeby a ocelové pláty, přesto však 
nakonec byli schopni sednout si do plné lotosové pozice. Hřeby a pláty jsou vsazeny pouze do těla, 
které je utvořeno z největších částic. Pochopitelně, řekl bych, že žádná z těchto věcí není v kultivaci 
problém. Jdi svým vlastním tempem a vytrvale praktikuj. Dokonce i lidé, kterým je přes osmdesát 
či devadesát, jsou nakonec schopni sednout si do plné lotosové pozice. Avšak, nedoporučuji vám, 
abyste to dělali  přehnaně silově. Pokud skutečně nedokážete  splnit  požadavek a očividně nejste 
schopni si sednout ani do poloviční lotosové pozice, a přesto se nutíte do sedu v plné lotosové 
pozici a nakonec si zlomíte nohu, pak to není dobré. Měli byste v kultivaci postupovat vpřed mocně 
a pilně – to je správné, ale pouze se Zákonem.

Otázka: Může mi záměr mysli „tři ohniska pozornosti v jedné linii“ pomoci rychle se zbavit  
rozptylujících myšlenek? 

Učitel: Vypadá to, že jsi nečetl knihu. Naše kniha, Zhuan Falun, je schopna zodpovědět všechny 
vaše  otázky, zejména  ty  z  počáteční  úrovně.  „Tři  ohniska  pozornosti  v  jedné  linii“  je  metoda 
užívaná v kultivaci školy taoismu. Nyní, když praktikujete Falun Dafa, nemůžete tyto přístupy a 
metody používat.  Kromě toho to člověku nedokáže umožnit,  aby se zcela  zbavil  rozptylujících 
myšlenek.  Záměrné  používání  jakékoliv  metody  pro  dosažení  stavu  klidu  jednoduše  nebude 
fungovat. Neexistuje zde žádný takový zázračný všelék v tomto světě. 

Pokud chcete opravdově dosáhnout klidu, je zde pouze jeden způsob: soustavně se zlepšujte v 
Dafa a odstraňujte svá různorodá připoutání. S tím, jak vašich připoutání ubývá, zaznamenáte, že 
když provádíte  meditaci,  vaše mysl  se stává čistější  a  jasnější.  Nakonec,  jak se budete blížit  k 
Dovršení, všechna vaše připoutání budou pryč a vy si uvědomíte, že jste schopni vstoupit do stavu 
klidu  hned,  jakmile  usednete  k  meditaci.  Zlepšení  probíhá  tímto  způsobem.  Lidé,  kteří  se 
kultivovali  v  jiných náboženstvích  minulosti  či  ve vzdálených horách ve starověku,  kultivovali 
pomocného prapůvodního ducha; hlavního prapůvodního ducha učinili nevědomým. Tudíž nemohli 
lidem  v  běžné  společnosti  umožnit,  aby  praktikovali  kultivaci,  a  už  vůbec  ne  aby  kultivovali 
hlavního prapůvodního ducha. V Číně museli praktikující několika kultivačních cest ve škole tao pít 
mnoho alkoholu.  Možná jste o tom slyšeli.  Nosili  tykve naplněné vínem, pili,  až se kymáceli  a 
potáceli, a nakonec se svalili a spali tři až pět dní nebo týden, aniž by vstali. Proč to dělali takto? 
Používali  metodu,  při  které  hlavního  prapůvodního  ducha  učinili  nevědomým,  a  místo  toho 
kultivovali  pomocného  prapůvodního ducha.  Spatřili  byste  je,  jak  tam opilí  spí,  zatímco  jejich 
pomocný prapůvodní duch opustil jejich tělo. Přestože tito nesmrtelní učinili mnoho zázraků a lidé 
jsou toho názoru, že byli skvělí a mimořádní, myslím, že tito lidé byli spíše k politování. V příštím 
životě se museli opět reinkarnovat úplně stejně. Viděl jsem, jak se opět reinkarnovali. Tak to je.

Všechny vás prosím, abyste měli určitě na paměti: musíte se soustředit pouze na jednu kultivační 
praxi. Nepřimíchávejte do toho myšlenky z žádné další praxe. Jejich smíchání způsobí, že do vás 
budou zasahovat  a  znečistí  vaši  kultivační  energii.  Nebudete  se  mít  jak  vrátit  a  bude  pro  vás 
nemožné vzestoupit v kultivaci nebo dosáhnout Dovršení. A neměli byste jít  a přijmout nějakou 
metodu v naději, že obdržíte zkratku k dosažení klidu či pokroku. Vneslo by to do vaší kultivace 
problémy. Musíte  pevně zlepšovat  svou mysl.  Všichni  bohové vás pozorují.  Určitě  nepřijímejte 
žádnou  jinou  metodu,  žádná  z  nich  vám  neumožní  zlepšit  vaši  mysl.  Pokud  se  mysl  člověka 
nezlepší, nic jiného se nepočítá. Cvičení jsou doplňující prostředky k dosažení Dovršení – naprosto 
nestojí  v  pozadí  skutečného  zlepšení.  Pokud  se  zlepšil  váš  charakter,  poroste  stejně  tak  vaše 
kultivační  energie.  Jinými slovy, přeměna kultivační  energie  je  urychlována cvičeními,  a  tak je 
učiněn pokrok. Pokud je vaše kultivační energie pouze na určité výši a vy si pomyslíte: „Urychlím 
tu přeměnu a zvýším si ji,“ pak se vůbec nezvýší. Může dosáhnout pouze výšky charakteru . Takže 
zlepšování charakteru je na prvním místě. Jinak řečeno, kultivační energie člověka může být pouze 
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tak vysoká, jako je úroveň jeho [charakteru]. To je absolutní pravda. Ať už praktikujete jakoukoli 
praxi, nemůžete tomu uniknout.  Toto je absolutní pravda zákona vesmíru, zákona, jemuž se musí 
podřídit každé náboženství i kultivační cesta.

Otázka: Můžeme přidat záměr mysli, když provádíme páté cvičení?

Učitel:  Naprosto ne. Pokud je to kvůli tomu, že nemůžete dosáhnout zklidnění, máme metodu. 
Někdy si  řeknete:  „Opravdu s tím nemůžu nic dělat.  Tak mě to obtěžuje,  že se vůbec nemůžu 
zklidnit. Je to jako by mi kolem hlavy klusalo deset tisíc koní.“ Proč se nedokážete zklidnit? Je to 
stav mysli zapříčiněný vašimi názory získanými po narození, pocházejícími ze společnosti běžných 
lidí,  a také vaší karmou. To nejsou vaše skutečné myšlenky. Teď, když se kultivujete, musíte je 
odstranit. Proto vás nenechají. Takže ony nechají vaši mysl uhánět jako deset tisíc koní klusajících 
kolem  vaší  hlavy,  zabraňujíce  vám,  abyste  se  zklidnili,  a  nechají  vás  upadnout  do  divokých 
myšlenkových vzletů.

Víte, aby se kultivoval, musí člověk najít sám sebe a kultivovat sebe. Pokud jste schopni to od 
sebe odlišit a pomyslet si: „Ony nejsou já. Mysli, jestli chceš, ale já se chci zklidnit. Uvidíme, jak 
dlouho  takhle  budeš  moci  uhánět,“  pak  je  považujte  za  myšlenky  ostatních.  Pokud  skutečně 
dokážete najít sami sebe a odlišit se od nich, pak tato metoda bude fungovat. To znamená, pokud 
berete sami sebe jako třetí stranu: „Budu vás sledovat, jak tu všude dokola přemýšlíte, podívejme 
se, jak dlouho budete moci uvažovat,“ pak se možná věci o hodně zlepší. Ale toto je pouze metoda 
k tomu, abyste odlišili  sebe a posílili  své hlavní vědomí – neumožní  vám to vstoupit  do stavu 
absolutního klidu. Proč tato metoda funguje, zatímco metoda zmíněná dříve ne? Je to proto, že 
tamta metoda patří k jedné z praxí malé cesty, které vás nemohou zavést domů. Všechny ty metody 
se uměle snaží pozvednout lidi, bez toho, aby si zlepšovali charakter. To není dovoleno a nebude to 
fungovat. 

Proč vám o této metodě říkám? Nepřivede vás do stavu absolutního klidu, ale svědčí to o něčem 
dobrém, co obsahuje: jmenovitě,  můžete rozpoznat, které myšlenky jsou vaše a které ne. Určitě 
nebudete tyto zlé myšlenky uznávat [jako své vlastní], takže budou samozřejmě rychle odstraněny. 
Není toto také „kultivace závisí na jedinci, kultivační energie na jeho mistrovi“? Proč vám říkám, 
abyste je neuznávali? Přemýšlejte o tom, všichni: která část vašeho těla není vámi? Vaše ruce se 
pohybují, jakkoli po nich chcete, vaše paže se pohybují,  jakkoli po nich chcete, a vaše hlava se 
pohybuje,  jakkoli  po ní chcete,  a  je to proto,  že všechny jsou vámi.  Proč se tedy ty myšlenky 
nezklidní, když to po nich chcete? Je to proto, že ony nejsou vámi. Vaše pravé já je neposkvrněné a 
čisté.  Špinavé  věci  jsou  znečištěním  přicházejícím  po  narození.  Proto  musí  být  v  kultivaci 
odstraněny a odhozeny, a tímto je odmítáte. 

Otázka: Mohou homosexuálové, kteří nepřestanou se svým chováním…

Učitel:  Máš  na  mysli:  „Může  se  kultivovat,  když  nepřestane  se  svým  partnerem  s  tímto 
chováním?“ 

Mohu vám říci,  že jsem něco zmínil  včera: řekl jsem, že bohové již více nepovažují  lidi  za 
lidské. Přestože stále udržujete náboženství, Ježíš se o vás již nestará. Nepovažuje náboženství za 
prvořadé – uznává pouze lidská srdce, která se mohou znovu stát dobrými. Proč se již více o lidi 
nestará? Protože lidé dnes nemohou být nazýváni lidmi. Tak to opravdu je. Nikdy v dějinách nebyla 
společnost v takovém nepořádku jako nyní. Včera jsem zmínil věci, jako je organizovaný zločin, 
drogová závislost, zvrácenost, sexuální svoboda, promiskuita, incest a převrat v lidských hodnotách, 
a také i  homosexualita… Zamyslete  se nad tím,  všichni:  lidé jsou stvořeni bohy. Muži je dána 
manželka. Tak to určili bohové. Nyní si lidé chtějí najít partnera stejného pohlaví. Bohové si myslí, 
že to lidé dělají, protože již více nemají lidské hodnoty. Svévolně si libujete ve svých myšlenkách. 
Tvoje myšlenky, ty, které jsem právě zmínil, nejsi ve skutečnosti ty. Způsob myšlení, který z tebe 
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dělá homosexuála, byl hnán špatnými věcmi, utvořenými po narození. Ale ty osobně jsi jimi byl 
ochromen a držel ses jich a válel ses v bahně. Musíš znovu najít sám sebe a přestat dělat ty zvrácené 
věci. Bohové je považují za zvrácené. Bez ohledu na to, zda to vláda povoluje, zákon vaší vlády 
není pravdou vesmíru. Je to proto, že zákon vytvořený vládou je vytvořen lidmi, a když lidé tvoří 
zákony, jejich záměrem je ovládnout a trestat lidi, nebo vytvářejí zákony proti svému svědomí, aby 
chránili věci a získali moc či volební hlasy. Nejsou tedy vytvářeny s dobrými úmysly.

Myslím  si,  že  skutečnost,  že  se  na  tuto  otázku  zeptal,  znamená,  že  si  uvědomil,  že  je  to 
nevhodné. Lidé dnes již více nedokáží rozlišovat mezi správným a špatným, mezi tím, co by měli  
dělat,  a  co  ne.  Každý upadá spolu  se  společenskými  trendy. Lidská  morálka  upadá obrovskou 
rychlostí  a pokračuje v rozkladu. Jelikož každý je uprostřed proudu, není schopen rozlišit  mezi 
dobrým a špatným. Co předcházelo tvé kultivaci, se už stalo; co bylo, to bylo. Jako kultivující musíš 
ze všeho nejdřív žít jako lidská bytost, ušlechtile a čestně. Pak se připoj k ostatním kultivujícím a 
staň se kultivujícím. A nakonec se pozvedni a staň se čistším, ušlechtilejším člověkem – tím, kdo 
dosáhne božských říší a je jako bůh. Bohové by nikdy kultivujícímu nedovolili dělat takovouto věc, 
nedovolili by ji ani běžnému člověku.

Otázka: Existuje nějaký způsob, jak komunikovat s inteligentními mimozemskými bytostmi?

Učitel:  Vypadá to, že tvé připoutání není nijak malé. Mnoho otázek, které byly dnes vzneseny, 
pocházejí od těch, kdo přišli poprvé. Lidé viděli mnoho filmů, přečetli mnoho barvitých příběhů a 
jsou ovlivněni mnoha věcmi ve společnosti, a tak si vyvinuli pokřivený přístup, který si libuje ve 
fantazii. Ptal ses, jak komunikovat s inteligentními bytostmi. Všem vám řeknu, že průměrný člověk 
nemůže  takovou  věc  provést  a  nemá  tu  schopnost.  Kdybyste  skutečně  mohli  komunikovat  s 
inteligentními bytostmi,  ale sami byste nebyli  kultivujícími a neměli  byste energii,  byli  byste v 
nebezpečí.  Mohli byste kdykoli  přijít  o život.  Mimoto,  viděli  byste hrůzné přízraky, ale nikoliv 
bytosti z vysokých úrovní, protože vaše úroveň by byla příliš nízká a omezená pouze na úroveň lidí. 
Takže by to byla děsivá situace. Je dokonce ještě děsivější, chcete-li komunikovat s mimozemskými 
živými bytostmi.  Mimozemské životy jsou pouze životy na jiných planetách uvnitř  této fyzické 
dimenze, již mohou vnímat naše lidské oči. Avšak tyto životy nepohlížejí  na lidi jako na lidské 
bytosti.  Považují  lidi  za  zvířata,  za  druh  zvířat.  Vraždí  lidi  podle  libosti  a  libovolně  na  nich 
provádějí  pokusy. Unášejí  lidi  na své planety, zamykají  je  do klecí  a  vystavují  je  jako zvířata. 
Mnoho lidí ze Země, kteří zmizeli, byli jimi uneseni.

Mohu vám rovněž říci, že věda dnešního lidstva byla vytvořena jimi. Proč tito mimozemšťané 
stvořili  pro  lidi  něco  takového,  jako je  současná  věda?  Protože  ta,  již  mají  na  své  planetě,  je 
podobná.  Chtějí  ji  přinést  na tuto  planetu  a  nakonec  nahradit  lidstvo.  Zjistili,  že  lidské  tělo je 
opravdu perfektní, dokonalé. Takže baží po lidském těle a nakonec chtějí lidstvo nahradit. Přidali 
své věci do jedné vrstvy molekulových buněk lidských bytostí. Už je to nyní dokončeno a udělali to 
ve velkém měřítku. Takže abych vás nyní spasil, nejenže musím odstranit všechna vaše připoutání a 
karmu, které se musíte zbavit, ale musím pro vás také odstranit tuto látku. Cesta, po níž lidstvo 
cestuje  dolů,  je  strašná.  Počítače  by  měly  jednoho dne  rozkazovat  lidem.  Pokračující  vývoj  se 
přizpůsobil  této dráze.  Lidé se měli  stát  otroky počítačů a strojů a nakonec měli  být nahrazeni 
mimozemšťany.  Proč  se  počítače  tak  rychle  rozvinuly  a  proč  se  lidský  mozek  náhle  stal  tak 
„bystrý“? Toto vše udělali mimozemšťané, ovládající lidskou mysl. Mimozemšťané si zaregistrovali 
každého, kdo umí pracovat s počítačem. Opravdu. Co se týká našich studentů, vše jsem pro ně 
odstranil, takže nebudou mimozemšťany rušeni, když budou používat počítač. 

Proč  jsou  zde  mimozemšťané?  Někteří  se  narodili  na  svých  planetách.  Proč  někteří 
mimozemšťané stále přicházejí na Zem? Je to proto, že jednou byli lidmi na Zemi. Ale nebyla to 
Země našich časů. Byla to předchozí Země, jež se nacházela na tomtéž místě jako tato Země. Země 
byla mnohokrát obměněna. Pokaždé když byla obměněna, byl tam určitý počet životů – živých 
bytostí stvořených bohy s různými vzezřeními, z nichž někteří byli podobni dnešním lidem a někteří 
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měli odlišné podoby – a ti byli poměrně dobří v té době, a tak byli zachováni. Nebyli zničeni, ale 
nebylo jim ani dovoleno vstoupit do období rozvoje lidstva na následující zeměkouli. A tak byli 
posláni  na jiné planety. Tak se to  dělalo  pokaždé.  Zanechalo  to také záznam o tomto vesmíru, 
protože byli lidmi v různých časových obdobích. Slouží to tomuto účelu. Ale protože se dohled nad 
nimi uvolnil, vyvíjeli se a vytvořili všechny druhy vědeckých metod podle svých plánů; některé 
jsou jako ty na naší zemi, některé převzaly jiné podoby a existuje rozmanitý výběr způsobů vývoje. 
Samozřejmě nepoužívají  termín „věda“. Pojmy, které používají,  náleží do jejich jazyků a pojetí. 
Tyto  věci  upadají  stále  víc  a  víc.  A spolu  s  odchýlením  vesmírného  Velkého  Zákona  se  také 
mimozemšťané  stali  horšími  a  horšími.  Proto  jsou  všichni  mimozemšťané  v  procesu  úplného 
odstranění. Jsou odstraňováni napříč celým vesmírem. V současnosti byli ti, co se tam nacházeli, 
odstraněni. Zbývají pouze ti, co uprchli na Zem, ti, co se vmísili mezi lidi, a ti, kteří se přilepili k 
lidským tělům. A jsou zde též další typy. Všechny je sleduji. Nechávám je prozatím dělat ty jejich 
ohavné  věci.  Zanedlouho  budou vyhlazeni.  (Nadšený  potlesk)  Zkaženost  lidstva  s  nimi  rovněž 
přímo souvisí. To jsou hříchy, a proto musí být vyhlazeni.

Otázka: Někteří lidé prohlásili, že Učitel navrhuje dělat první cvičení třikrát a druhé cvičení půl  
hodiny.

Učitel:  Situace každého člověka je  odlišná.  Je  to  dobré,  ať je  děláte  jakkoli  dlouho.  Klidná 
cvičení obvykle moc neúčinkují, když se neprovádějí dostatečně dlouho. Pokud máte čas, je lépe 
provádět  cvičení  více.  Ale  nebude to  účinkovat,  jestliže  přestanete  cokoli  dělat  a  jen  celý  den 
cvičíte. Jestliže úroveň vaší mysli nedosáhla určité úrovně, vaše kultivační energie k ní pouhým 
cvičením nebude schopna vyrůst. Takže kultivace charakteru musí pro vás být na prvním místě. 
Proč jsem vám říkal, abyste více četli knihu? Tím, že knihu více čtete, umožní vám to pochopit 
bezpočet  principů;  tím,  že  čtete  knihu  více,  povznášíte  svůj  charakter.  Není  zde  žádný  pevný 
požadavek ohledně času.  Myslím,  že  výsledky nebudou dokonalé,  pakliže  děláte  druhé  cvičení 
méně než půl hodiny. Bude to však působit? Ano, bude. Provádějte je podle toho, kolik máte času. 
To je to, co tím myslím. Páté cvičení byste měli dělat podle svých schopností. Nebude to reálné, 
pakliže vás požádám, abyste cvičili hodinu, když vy přitom dokážete sedět se zkříženýma nohama 
pouze patnáct minut, nemám pravdu? Provádějte cvičení podle svých schopností. Avšak hranice půl 
hodiny je velká překážka.  Bez ohledu na to,  jak dobře jste  schopni sedět v lotosové pozici,  je 
zaručeno, že tam bude velká překážka, když dosáhnete hranice půl hodiny. Je skutečně těžké skrz ni 
prorazit. Avšak jen co prolomíte hranici půl hodiny, meditování nebude až tak těžké, jako když jste 
byli na té půlhodinové překážce.

Otázka: Každá země má své vlastní charakteristiky. Jak můžeme umožnit, aby se Falun Dafa  
rozrůstal rychleji, jako například ve Švýcarsku?

Učitel: To záleží na tom, jak, podle své vlastní situace, umožníte více vašim lidem získat Dafa. 
Někteří lidé říkají: „Když dávám peníze druhým, je to dobrý skutek.“ Já tvrdím, že se staráte pouze 
o jejich štěstí a pohodlí pro tuto chvíli. Dejte jim Velký Zákon a budou z toho mít prospěch navždy, 
život za životem. Dali jste jim tak vzácnou věc! V Číně je jedno takové přísloví: „Když někdo slyší 
Tao ráno, může za soumraku zemřít.“ Samozřejmě se tím nemíní: „Slyšel jsem ráno Zákon, takže 
večer  zemřu.“ Tohle to neznamená.  Znamená to:  „Pokud bych slyšel Tao, nebo kdybych slyšel 
Zákon ráno, tak i kdybych večer musel zemřít, opravdu bych se nebál.“ A proč je to tak? Je to proto, 
že největším strachem umírající osoby je, že přijde do pekla. Avšak přemýšlejte o tom: pokud je 
Zákon ve vaší hlavě, odvážilo by se vás peklo pohltit? Odvážilo by se peklo pohltit Velký Zákon? 
Neodvážilo by se. Nebo jinými slovy, mohla by část vaší mysli, která obsahuje Zákon, být stále 
špatnou částí? To je to, co to znamená. Jak přizpůsobit Velký Zákon charakteristikám různých zemí? 
To závisí na tom, co děláte vy sami. Může to být jedině takto, není zde žádný zvláštní způsob. 
Například lidé v některých státech rádi poslouchají hudbu, lidé v některých státech rádi rozjímají, a 
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lidé v dalších zemích žijí rádi volně bez omezení. Toto jsou jejich odlišné charakteristiky. Dělejte 
věci tak, aby byly podle vás vhodné a v souladu s různými charakteristikami a různým chováním, 
které mají lidé. Myslím, že se vám podaří dělat to dobře.

Otázka: Jak odlišíme dobré lidi od zlých?

Učitel: Co to je dobrý člověk? Co to je zlý člověk? Myslíte si, že pouze když člověk dělá špatné 
skutky, že je špatným člověkem? Někteří lidé, kteří nedělají špatné věci, se také zdají být opravdu 
špatní, pouze to neodhalují nebo to ukazují dosti nenápadným způsobem. Proč je to tak? Člověk 
nemá žádné běžné lidské myšlenky, když se narodí z matčina lůna. Zná pouze mléko a pláč. Vše, co 
je mu vštípeno běžnými lidmi, přichází po narození. V dávných dobách brali lidé výchovu v rodině 
velmi vážně.  Myslím,  že rodičovská výchova,  kterou měly děti  v bělošských rodinách v oněch 
dobách, byla vynikající. Avšak nyní, míra, do jaké jsou děti rozmazlovány – zejména ve Spojených 
státech  – je  nepopsatelná.  Tyto  děti  nemají  vůbec  žádné způsoby. Celá  jejich  výchova selhala. 
Abych byl k lidstvu upřímný, lidé musí své děti vzdělávat. Řekněte jim, co je dobré a co je špatné, a 
ony si to vše dostanou do hlavy. Je to přesně jako kabelka. Jestliže je kabelka naplněna zlatem, lidé 
řeknou, že to, co máte, je zlato; jestliže je vaše kabelka naplněna špínou, řeknou, že je to špína. 
Tedy takoví jsou lidé. Pokud jste do své hlavy přijali dobré věci, jste dobrým člověkem, a když 
děláte věci, vaše myšlenky musí být dobré. Pokud jste si zaplnili hlavu špatnými myšlenkami, to, co 
děláte a na co myslíte, jsou všechno zlé, škodlivé myšlenky. To je základní rozdíl mezi dobrými a 
zlými lidmi.

Co je to dobrý člověk? Co je to zlý člověk? Násilí a pornografie propagované mediální mašinérií  
ve společnosti a publikované ve všech typech novin a časopisů vám byly vštípeny do hlavy. Ale lidé 
je rádi vidí, čtou je a sledují je. Čím více jich do sebe přijmete, tím víc se stanete jim podobní. 
Nesledujte, nedívejte se na ně ani nečtěte ty věci. Měli byste sledovat, vidět a číst dobré věci. Když 
do sebe přijmete více a více dobrých věcí, stanete se dobrým člověkem. Vaše chování je řízeno vaší 
myslí.  Lidé  nepovažují  vzdělání  za  důležité  a  nepřikládají  váhu učení  mladších  generací;  to  je 
zločin proti celé společnosti. Je jednoduše strašlivé i jen pomyslet nebo se podívat na mladé lidi 
dneška. Někdy když je vidím, raději  bych se nedíval.  Od vnitřku po vnějšek, od mysli k srdci,  
chování až po oblečení – nic na nich není správně.

Samozřejmě,  není  to absolutní.  Stále  jsou zde někteří,  kteří  mají  výchovu v rodině poměrně 
dobrou, a jsou někteří rodiče, kteří vychovávají své děti lépe. Musíte pochopit, že vy vytváříte příští 
generaci a budoucí společnost. Mohli byste říci, že nechcete převzít zodpovědnost za to, jaká bude 
příští generace? 

Otázka:  Jsem  praktikující  ze  Švédska.  Vím,  že  čtení  Zhuan  Falunu  v  čínštině  mi  umožní  
porozumět hlouběji. Ale je užitečné strávit mnoho času v kultivaci učením se čínštiny?

Učitel:  Dobrá,  promluvím o tom k vám všem. Pokud se učíte  čínsky čtením  Zhuan Falunu, 
neučíte  se  tak  čínsky a  nestudujete  zároveň Zákon?  Je  to  pravda,  čínština  dokáže  vyjádřit  má 
původní slova, bez odchýlení. To je jisté, protože to je čínština, ve které Zákon učím. Proč jsem si 
vybral,  abych se narodil  v Číně a  učil  Zákon v Číně? Protože tato  věc byla naplánována před 
dávnými lety. Jazyk lidí této země má větší vnitřní význam. Veškerý jeho vývoj v průběhu dějin byl 
připraven  pro  budoucí  šíření  Dafa.  Utvořilo  se  kvůli  tomu  mnoho  uspořádání.  Bylo  to  takto 
uspořádáno dávno, dávno předtím, než bělošská rasa tohoto cyklu vstoupila do civilizace. Takže 
onen národ má dosti  starobylou historii.  Jeho jazyk je  nejbohatší  na  světě,  má největší  vnitřní 
význam a je poměrně schopnější vyjádřit pojetí tak nesmírného vesmíru. Bez bohatého jazyka by 
nemohl být vysvětlen nebo snadno popsán. Ale přesto však tento lidský jazyk jej nakonec nemůže 
dále vyjádřit v tomto okamžiku – nemůže jej již více popsat, ani jej nemůže jasně vysvětlit. Žádný 
jazyk to nedokáže. Avšak na úrovni lidstva je schopen úplného popisu všeho na této nízké úrovni. 
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Takže je to tak, že bez toho, abyste přečetli čínskou knihu, nemůžete praktikovat kultivaci, že 
nedokážete  dosáhnout  sféry, které  byste  měli  dosáhnout,  nebo  že  to  postihne  rychlost  [vašeho 
pokroku]? Mohu vám říci, že to tak naprosto není. Proč ne? Protože když učím Zákon a používám 
tento složitý jazyk, Zákonu naslouchá mnoho bohů na různých úrovních. Nejste jediní, kdo tu sedí a 
poslouchá Zákon – je zde mnoho, mnoho bohů, kteří také poslouchají.  Takže to nepostihne vaši 
kultivaci mezi běžnými lidmi, když čtete v angličtině, francouzštině, němčině nebo v jiném jazyce. 
Kromě toho, mnoho překladatelů je našimi studenty. Není zde žádný problém. Pokud je tam nějaký 
rozdíl,  je  to  pouze  povrchní  významový  rozdíl.  Jak  se  kultivujeme,  postupně  je  opravíme  a 
přepracujeme, aby byly stále dokonalejší.

Vím, že mnoho studentů chce číst čínsky a rozumět mým původním slovům a jejich původnímu 
významu, což je samozřejmě nejlepší – to je ještě lepší. Pokud to však nejste schopni udělat, stejně 
si  můžete  být  jisti,  že pokud je  Zhuan Falun  přeložen do vašeho jazyka,  jsou za ním nesčetní 
Buddhové, Taové a bohové, kteří vám stejně tak umožní pochopit principy v těchto říších. Není to 
něco, co je obsaženo na povrchu slov, protože to nemůže být napsáno – ani v čínštině. Takže vaše 
kultivace nebude postihnuta. Ale je pravda, že se přihodilo mnoho zázraků některým praktikujícím, 
kteří studovali čínštinu. Fa je koneckonců Zákon. Takže samozřejmě existují zázraky. Nebudu tady 
uvádět příklady, abychom se vyvarovali toho, že je někteří z nás budou nemístně napodobovat a 
vytvoří si další připoutání.

Otázka:  Jak  rozpoznáme,  zda  je  srdce  opravdového  kultivujícího  nedotčené?  Jak  rozlišíme  
opravdového kultivujícího od falešných?

Učitel:  Nemůžete to rozpoznat, když se stále ještě kultivujete. Ale mohu vám říci, že Dafa je 
přístupný všem. Kdo je falešný? Kdo je opravdový? Ti falešní se mohou zítra stát opravdovými, 
zatímco ti opravdoví nemusejí zítra z nějakého důvodu opravdově studovat Zákon. Můj Zákon z 
toho důvodu otevřel  tak  obrovské  dveře.  Ale  je  pravda,  že  někteří  lidé  Zákon poškozují.  Jsou 
poháněni  ke  špatnostem  těmi  démony,  kteří  kladou  odpor  Zákonu.  Takovéto  lidi  je  snadné 
rozpoznat,  protože odporují Zákonu od své nejniternější  podstaty až po slova a činy. Tak je to.  
Někteří studenti se hádají o to, kdo se podle nich skutečně kultivuje a kdo ne. Myslím, že to by se 
určitě nemělo stávat. Vy všichni se ve skutečnosti opravdově kultivujete, protože vaším záměrem je 
ochraňovat Zákon.

Znám  vaše  pocity  vůči  Zákonu:  když  si  myslíte,  že  někdo  Zákon  poškozuje,  jednoduše  to 
nedokážete strpět. Jelikož se kultivujete, jste nyní obránci Dafa. Kultivujete se v Dafa, takže vy také 
jste součástí Dafa. Nicméně, určitě to není tak, že bychom byli bez konfliktů. V průběhu kultivace 
to určitě není tak, že by učedníci byli vždy v souladu s druhými. A proč je to tak? Je to proto, že ta 
připoutání, která jste ještě neodstranili kultivací – ta připoutání běžných lidí, která se prudce vynoří 
– vyjdou najevo ve vašich činech, zatímco ta část vaší mysli, která je již zkultivovaná, není vidět. 
Jelikož připoutání zde již více nejsou, nemohou se projevit. Je to právě ta část mysli, která ještě není 
zkultivovaná, která se vynoří. Znamená to, že ta osoba není dobrá? Naprosto ne. Naopak, musíme 
říci, že je celkem dobrý, jen se odhalila jeho ještě nezkultivovaná připoutání. Jaký je účel jejich 
odhalení? Je to proto, aby jej ostatní mohli na ně upozornit, nebo proto, aby se osoba, která má 
podobné  připoutání,  s  ním  střetla.  Smyslem  je,  aby  se  každý  z  nich  zbavil  svých  vlastních 
připoutání. 

Kdykoli se setkáte s problémy, měli byste se každý podívat do svého nitra, hledat příčiny uvnitř, 
bez ohledu na to, zda jste za to zodpovědní či ne. Pamatujte si má slova: bez ohledu na to, zda je 
problém vaše chyba, měli byste se podívat dovnitř sebe a naleznete problém. Pokud ta záležitost s 
vámi nemá nic společného nebo nezahrnuje žádné z vašich připoutání, které máte překonat, pak by 
se vám taková věc přihodila jen výjimečně. Pokud byste neměli připoutání, k problému by nedošlo. 
Musím být zodpovědný za vaši kultivaci. Jakýkoli problém, který se stane vám, kolem vás nebo 
mezi vámi, se nejpravděpodobněji týká vás, a existuje něco, čeho byste se měli zbavit. Nezáleží na 
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tom, zda to je vaše chyba či ne, když vás moje Těla Zákona nechávají odstraňovat vaše připoutání,  
nezajímá je, zda je to vaše chyba, nebo jiné osoby. Pokud máte připoutání, zkusí vše, abyste se 
setkali s problémy, a nechají vás rozpoznat připoutání, kvůli kterému jste selhali. Avšak vy se stále 
rozhlížíte kolem sebe: „To není moje chyba,“ nebo si stále myslíte: „Ochraňuji Zákon.“ Mezitím, 
druhá  osoba  si  myslí:  „Já  ochraňuji  Zákon.“  Ve  skutečnosti  se  konflikt  vyskytl  proto,  že 
pravděpodobně každý z vás má u sebe chyby.

Někteří studenti nápadně vyvěsí má vyobrazení, zažehnou svíčky, pálí kadidla a klanějí se mi. 
Určitě  to  prosím nedělejte.  Vždy jsem byl  proti  tomu,  aby se  studenti  zabývali  náboženskými 
rituály, zatímco se kultivují  mezi běžnými lidmi.  Náboženství se stalo organizací ve společnosti 
běžných lidí a není to kultivace. Máte ke mně úctu a to, že máte takovéto srdce, je dost na to, abych 
byl  šťastný.  (To  nezahrnuje  učedníky,  kteří  praktikují  kultivaci  Dafa  ve  svých  původních 
náboženstvích.)

Je zde další věc, o které vám chci říct. Máme velmi mnoho lidí bílé rasy, jejichž třetí oko se 
otevře,  jakmile  začnou  kultivovat.  Toto  bude  v  budoucnosti  velký  problém.  Jelikož  si  Číňané 
osvojili  příliš  mnoho názorů různého druhu, když jsem poprvé učil  Zákon v Číně,  musel  jsem 
použít něco poměrně silného, abych otevřel jejich třetí oko – na začátku jsme měli něco takového 
utvořeného.  Dnes s  bělošskými studenty, třetí  oko se otevírá  nedlouho poté,  co se začnou učit 
Zákon. Takže vyvstává problém. Bez ohledu na to, zda jste jedním z mnoha lidí, kteří viděli bytosti, 
které běžní lidé nemohou, nebo pokud jste viděli jiné scény, určitě si pamatujete má dnešní slova: 
nevěnujte  tomu příliš  velkou pozornost.  Pokud jste  něco viděli,  prostě  to  nechte  být.  Nebuďte 
ovlivněni. Určitě kvůli tomu nebuďte rozradostnění. Není to nic víc než vidění skutečných jevů na 
velmi nízké úrovni, a v žádném případě to nevyjadřuje vaši úroveň. Takže, ať už vidíte věci nebo 
ne, musíte upřít svou pozornost na studium Zákona. Čtěte knihu a studujte Zákon. Čtěte knihu a 
studujte Zákon. Téměř vždy, když učím Zákon, vytrvale vám říkám, abyste četli knihu, četli knihu a 
četli knihu. Pokud čtete knihu, dosáhnete věcí lépe, než byste čekali.

Pokud vidíte svým okem, bez ohledu na to, kolik toho vidíte, jsou to pouze věci viděné na vaší 
úrovni. Nepodněcujte žádná připoutání. Být schopen vidět je dobrá věc a já vám nebudu vaše oko 
blokovat. Ale měli byste vědět, že bez ohledu na to, co jste viděli, měli byste pokračovat ve studiu 
Zákona. Určitě si pamatujte tohle: žádná z bytostí vysoké úrovně není vaším mistrem. Nic od nich 
nepřijímejte. Pokud to uděláte, způsobí to vážnou situaci, která je v rozporu s „praktikováním pouze 
jedné kultivační cesty“. Musíte upřít svou mysl k Zákonu, když kultivujete. Pamatujte si tohle: je to 
Zákon, který vám umožňuje Dovršit se, a je to Zákon, který otevřel vaše třetí oko. Musíte kultivovat 
v Zákonu, abyste se Dovršili. Být připoután k něčemu mimo Zákon způsobí, že selžete v půli cesty.

Otázka: Mám čínskou přítelkyni. Po přečtení knih vím, že není správné mít mezirasovou svatbu.  
Rozhodl jsem se s ní rozejít.

Učitel: Nikdy jsem neřekl ne vašemu přání vzít si někoho jiné rasy. Je to proto, že je to problém,  
který nám zanechala historie, a nemá to s vámi nic společného. Všichni ti, kteří mají zůstat na zemi 
v budoucnosti, budou muset být čistokrevní. Ale vy dosáhnete Dovršení. Jste kultivující a nejste 
toho součástí. Co se týče vašeho potomstva, pokud budou schopni praktikovat kultivaci, vybereme 
je také.  Umožníme jim jít  tam, kam jejich prapůvodní duch (yuanshen)  patří  a má jít.  Takto to 
vyřešíme.

Mocná síla Dafa je bezmezná. Máme mnoho způsobů, jak věci vyřešit. Pro naše studenty máme 
jakékoli prostředky, které jsou potřebné. Ale nemůžeme jen tak náhodně dělat věci pro běžné lidi. 
Takový je vztah. Ohledně tvé situace, neřekl jsem, že to nemůžete dělat, ani jsem neřekl, že můžete. 
Je to proto, že pro tuto chvíli necháme věc tak, jak je. Taková je dnešní společnost. Je to podobné  
skutečnosti, že máte kulturu mimozemských bytostí. Kromě toho, nebude to mít na vás vliv, když se 
o to postaráme. Jelikož dosáhnete Dovršení, ti, kdo budou na zemi v budoucnosti, nebudete vy. Vy 
všichni odejdete do nebeských rájů. Taková je situace.
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Otázka: Má prapůvodní duch nějaký vzhled?

Učitel: Prapůvodní duch má vzhled a ten vzhled je jako ten váš. Avšak tento vzhled je krásnější 
než ten vašeho fyzického těla.  Je  světélkující,  protože  stavební  částice  jeho těla  jsou jemnější, 
mikroskopičtější a vlastní mocnější sílu energie než povrchové fyzické tělo. 

Otázka: Změní se vzhled člověka, když se reinkarnuje?

Učitel: Může se změnit. Avšak některé silné původní rysy přetrvají. Někteří lidé říkají, že jsem 
se nezměnil po mnoho životů v reinkarnaci. Ale když jsem se inkarnoval jako běloch, měl jsem 
rovný nos, mé oči byly hluboko posazeny a byly modré.

Otázka: Mistr řekl, že těla v různých dimenzích jsou nezávislé bytosti. Připadá mi obtížné to  
pochopit. Jaký je vztah mezi prapůvodním duchem a těly v různých dimenzích?

Učitel: Souvisí to se strukturou vesmíru a ne přímo s lidmi samotnými. V mnoha dimenzích jsou 
„vy“, která jsou stejná jako vy. Sdílejí stejné jméno, ale jsou nezávislá. To je odlišné od vašich těl v  
různých dimenzích. Vaše těla v různých dimenzích jsou vaše těla složená z odlišných molekulových 
částic v odlišných dimenzích. Tato všechna jsou vámi. 

Otázka: Řekl jste, že démonická povaha v lidech nyní převládla. Pak tedy do jaké míry lze přičíst  
mou démonickou povahu lidským faktorům a do jaké míry pochází z jiných dimenzí?

Učitel: Každý člověk má hmotné vlastnosti, z nichž polovina je kladných a polovina záporných. 
A zároveň s tím jsou jeho součástí  názory  získané  po narození  a  myšlenková karma.  Často  to 
znázorňuji takto: lidská bytost je jako kus oděvu a vaše tělo a myšlenky jsou jako klobouk. Když je 
nosí jiná bytost, stanete se jimi. Pokud není vědomí hlavního prapůvodního ducha člověka silné, 
může v něm kdykoliv chodit jiná bytost. Jak se věci staly zmatenými do stavu, v jakém jsou dnes, 
mnoho  druhů  špatných  skutků,  které  lidé  v  dnešní  společnosti  páchají,  jsou  opravdu  vážným 
problémem. V minulosti nebylo žádné bytosti za úrovní Tří říší dovoleno vstoupit do Tří říší; žádné 
bytosti uvnitř Tří říši nebylo dovoleno opustit Tři říše; životy na odlišných úrovních uvnitř Tří říší 
neměly dovoleno se mezi sebou promíchávat; a posednutí duchy nebylo dovoleno. Nyní se všechny 
tyto věci staly. A toto místo lidstva je nejzmatenější. Mnoho lidí… kdykoli jsou jejich myšlenky 
špatné, je to tehdy, když se jejich myšlenky přizpůsobí démonické povaze a když jsou silné jejich 
myšlenky démonické povahy. Lidé stále čtou, vidí a poslouchají špatné věci ve společnosti běžných 
lidí, vkládají si špatné věci do své hlavy, a tak se jejich démonická povaha zvětšila. Pokud je vaše 
démonická povaha velká, pak se přidáváte k démonům a démoni vás budou mít rádi. A protože vy a 
démoni jste podobní, vstoupí do vašeho těla. To je to, co lze přičíst vnějším činitelům. Protože vaše 
myšlenky se snadno stávají stejnými jako jejich, mohou vás snadno ovládat. To je jedna situace. V 
dimenzích na stejné úrovni, jako je lidská, jsou nespočetné zkažené životy, a ty nápadně ovládají 
člověka. Proč lidi ovládají? Prahnou po pozemském životě, chtějí  obsadit lidská těla a chtějí  se 
zmocnit lidských substancí. Lidské substance jsou pro ně užitečné poté, co projdou přeměnou. Proto 
si vybírají takové lidi, kteří jim vyhovují. Lidstvo nyní čelí tomuto problému, ale lidé si stále myslí, 
že se dnes mají celkem dobře.

Tyto problémy jsou v konečné fázi rozřešení. Proto se lidé dnes stávají stále více rozumnějšími z 
hlediska toho, jak žijí  svůj život.  Postupně nacházejí  sami sebe. Předtím lidé žili  se zamlženou 
hlavou a byli  ovládáni  těmito  životy, působením složitých  a  obrovských faktorů.  [Musel  jsem] 
lidské bytosti úplně osvobodit, úplně odstranit tato vnější ovládání a nechat lidi, ať ovládají sami 
sebe.  Jinak  bych  Zákon,  který  dnes  učím,  povídal  jim.  Nešlo  by  to,  kdybyste  měli  všichni 
zamlženou mysl a nemohli najít sami sebe a nechali byste je, aby vše získali. Takže to je první věc, 
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kterou pro své studenty dělám. (Potlesk)  A o běžné lidi se také starám, protože je opravdu vážné, 
jestliže běžní lidé ve společnosti jsou kontrolováni a nemohou získat Zákon. Proto když mi někteří 
studenti vyjadřují svou sebekritiku ohledně toho, jak nešířili dobře Zákon, říkám jim: „Vedli jste si 
celkem  dobře,  ale  mnoho  situací  je  nad  vaše  schopnosti.“  Není  to  vaše  chyba,  že  nemůžete 
dosáhnout výsledků, po kterých toužíte. Pokud byste to však nezkusili, pak je to váš problém.

Byly chvíle, kdy jsem se díval z výšky budovy a sledoval lidi pobíhající sem a tam. Říkal jsem 
si: „Jak dnes mohou lidé takhle žít?“ Politoval jsem je, ale zároveň jsem cítil,  že lidské bytosti 
zničily všechno zde tím, že s tím souhlasily. Jsou důvody, proč je společnost zkažená, ale každý k 
tomu  problému  přispěl  a  zvětšoval  tak  proud.  Lidé  se  uvnitř  tohoto  mocného  proudu  dobře 
neovládali.  Místo toho se tomu oddávali.  Jeden z nejtypičtějších příkladů toho, že se tomu lidé 
oddávají, je to, jak dávají mocný průchod své démonické povaze na fotbalovém hřišti. Když divoce 
řvou a křičí, neuvědomují si, že démonická povaha zuřivě propukává a získává na síle. Když lidé 
provádějí  to  divoké  tančení,  kde  bezmyšlenkovitě  ječí  a  hulákají,  je  to  ten  největší  projev 
démonické povahy. Věci prováděné s rozumem, kdy člověk ví, co dělá, jsou obvykle prováděny se 
soucitnými myšlenkami. To je pravé já člověka. 

Otázka: Vždy jsem se považoval za silného člověka a za někoho, kdo se dokáže ovládat. Proč se  
nemohu ubránit slzám, kdykoliv vidím Mistra či když se o vás zmíním?

Učitel: Rád bych vám řekl, že v různých obdobích historie a v různých zemích velmi mnoho z 
vás, co jste zde, mělo se mnou významný předurčený vztah. To je jeden aspekt toho. Je zde další 
aspekt. „V tomto zkaženém světě stále šíříš tuto úžasnou věc.“ Tato slova pronášejí bohové, kteří 
nerozumějí  tomu,  co dělám.  Takže je  pro mě ještě  obtížnější  vás  spasit.  Ta vaše část,  která  se 
projevuje v této dimenzi, si to neuvědomuje, zatímco ta vaše stránka, která je v dalších dimenzích, 
vše vidí a chápe to, co jsem vám dal. Vaše neschopnost vyjádřit mi svou vděčnost slovy, činy, či 
jakoukoli možnou myšlenkou, způsobuje, že tato vaše stránka nevysvětlitelně roní slzy. Vy nevíte, 
do jaké míry se právě lidská společnost zkazila. Je nesmírně špinavá, karma v lidských tělech je tak 
značná a špatné myšlenky v lidských myslích jsou hojné. Je toho tolik. Avšak já tohle všechno pro 
vás odstraňuji a umísťuji do vašeho těla zářivě zlaté Kolo Zákona a nesčetně věcí z celého tohoto 
Zákona tak, abyste se mohli kultivovat, a očišťuji vaše děsivě znečištěné tělo. To jsou věci, které se 
nikdo, od počátků nebe a země, neodvážil udělat. (Potlesk) Z jiného hlediska jste se náhodou setkali 
se šťastnou událostí,  kterou nezažil  nikdo, co existuje nebe a země. Proto to děláte.  Protože se 
stáváte čím dál více jasněji myslící, formuluji věci čím dál otevřeněji.

Otázka: Učitel řekl, že věda je náboženství. To mě opravdu šokovalo. Vysvětlil byste to prosím  
více do hloubky?

Učitel:  Je to náboženství, dobře zavedené náboženství. Ostatní náboženství vás nechala vnímat 
duchovně a  pak vás  postupně,  v  průběhu kultivace,  nechala  objevit  opravdu nádherné  věci  ve 
vesmíru,  objevit  věci,  které  mají  opravdu hmotnou existenci.  Tak se věci  vyvíjely  v [ostatních 
náboženstvích]. Náboženství vědy vás mezitím nechalo odhalit  pár hmotných věcí a s tímto vás 
vedlo k tomu, abyste v ně věřili víc a více. Nakonec vás naučilo se na ně spoléhat a stát se stále  
závislejším a vy si myslíte, že to vypadá jako pravda. Toto náboženství vás vede k duchovní víře 
skrze materiální věci, zatímco běžná náboženství vás vedou od duchovního vnímání k pravdivému 
vnímání materiálních věcí. Dalo se opačnou cestou. Takže to nemůže být lidmi rozpoznáno. Aby 
cokoliv mohlo mít v tomto světě pevnou pozici, aby se udrželo nahoře a prosadilo se, musí zde být 
nejdůležitější činitel: musí si vytvořit pole v této dimenzi, pole, které hmotně existuje. Vezměme si 
například náboženství. Důvod, proč se náboženství mohou prosadit, je v tom, že jak mnoho lidí 
věří,  jejich  diskuse s  pevnou vírou,  jejich  uctívání  a  tak dále  vytvoří  prostředí.  A zároveň toto 
prostředí, naopak, ochraňuje náboženství.
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Věda je právě taková. Její prostředí se stalo obrovským. Její všudypřítomnost proniká takřka 
každým koutem lidské dimenze,  zahrnuje všechna pole.  Mohli  byste  říci,  že  je  všezahrnující  a 
mimo srovnání s jakýmkoli  náboženstvím. Avšak jakmile se jednou náboženství utvořilo,  lidská 
dimenze má zákon vzájemného vytváření a vzájemného potlačování: kde je kladné, tam je záporné, 
a kde je dobré, tam je špatné. Takže prostředí vytvořené v této dimenzi má také takové dva činitele:  
jeden je dobrý a ten druhý špatný. Stejná je pravda s náboženstvím, jelikož jeho vytváření přináší 
tyto dva činitele. Když jste proti němu, jeho zlý činitel si vás dokonce přeje zabít. To je záporný, 
špatný činitel v tom prostředí. Pokud v ně věříte, činitel na druhé straně je k vám hodný a laskavý. 
To je jeho dobrá stránka. Věda má tyto činitele také. Pokud jste proti vědě, přestože vás nezabije,  
lidé společně povstanou, aby vás napadli. Každý řekne, že jste „pověrčivý“, nebo každý řekne, že 
jste směšný. Znehodnotí  vás to ve společnosti,  abyste byli  bezcenní.  Počínajíc  základní  školou, 
pokud v ni nevěříte nebo se ji dobře nenaučíte, vykopne vás ven. Na univerzitě, pokud ji dobře 
nestudujete, neobdržíte absolventský titul nebo neodpromujete. A pokud ji stále dobře neovládnete, 
nedostanete dobrou práci. Sféry této společnosti jsou zaplněny jejími pracovními místy. 

Řečeno z opačného úhlu, každé zaměstnání je plné vědy. Nedostanete dobré zaměstnání, pokud ji 
nestudujete  dobře.  A přece,  tato  věda  není  pokročilá.  Její  vývoj  je  omezen  pouze  hranicemi 
přítomné dimenze. Není schopna prokázat existenci bohů. Neví ani o odplatě za zločiny. Označí vás 
za pověrčivé, hovoříte-li o existenci bohů. Když řeknete, že člověk, který dělá špatné věci, se setká 
s odplatou, že člověk je odměněn za konání dobra a že si člověk musí uchovávat ctnost, aby byl 
dobrým člověkem, věda o vašich slovech prohlásí, že jsou kacířská a špatná. Ve skutečnosti věda 
útočí na nejlepší stránku lidských bytostí: jejich vnitřní kvalitu být opravdu dobrosrdečným. Neříká 
lidem, aby si uchovávali ctnost, ani neříká lidem, aby byli laskaví. Podporuje lidi v tom, aby dali 
průchod všem svým touhám, a ničí prostředí, které člověk potřebuje, aby mohl existovat, spolu s 
vnitřní povahou a mravní úrovní pro lidstvo. Ohledně této věci, věda není spravedlivé náboženství. 
Ale poskytla lidem bezstarostnost v jejich životech v lidské dimenzi, zároveň s prozatímní iluzí o 
pohodlí.  Poskytla  prostředky  pro  falešnou  svobodu a  falešný  pokrok poté,  co  se  lidstvo  samo 
zničilo, a tak lidi přiměla k tomu, aby v ni věřili ještě víc. Jak se na to však dívají bohové, přehnaná 
bezstarostnost a pohodlí pro lidi není dobrá věc. Zvětšují karmu a nechávají karmu narůstat. A bez 
vyrovnání karmických dluhů půjde člověk nakonec do pekla. I jeho život bude zničen. Za starých 
časů jste vy Zápaďané o tomto principu věděli a starší lidé rozuměli tomuto principu také: vydržet 
trošku těžkostí je v pořádku, a nikoli špatná věc, protože je to dobrá věc, když se člověk upevní v 
tvrdém prostředí. Oni všichni tomu rozuměli.

Člověk  si  odstraňuje  karmu,  když  snáší  těžkosti.  Pouze  když je  karma odstraněna,  dosáhne 
člověk opravdového štěstí – štěstí bez karmy – ve svém příštím životě. Pokud chcete praktikovat 
kultivaci,  karmické  dluhy budou,  když jsou  vyřešeny, přeměněny  v  kultivační  energii,  a  vy  se 
vrátíte do svého nebeského ráje. Náboženství vědy vám říká, abyste věřili pouze v ni a nevěřili ve 
skutečné  bohy.  Ba  co  víc,  zatlačila  lidi  do  opačného  směru  –  oni  neustále  vytvářejí  karmu. 
Nesouhlasili byste s tím, že není spravedlivá? Ale to, co zde probírám, je celková forma této vědy. 
Neřekl jsem, že nesouhlasím s akademickými poli  vytvořenými moderní  vědou. Lidé žijí  tímto 
způsobem v tomto prostředí a vykonávají práci podle těchto zásad. Jelikož se věda stala takovouto, 
nemůžeme dělat nic než udržovat ji tak, jak je, a neprotestovat proti ní. Řekl jsem vám pouze o vědě 
pravdu.

Spolu s tím, mohu vám říci,  že věda není absolutní pravda.  Proč Einstein vstoupil  ve svých 
pozdních letech do náboženství? On – někdo, kdo dosáhl značných úspěchů ve vědě – objevil, že 
náboženství to dobře vystihlo. Lidé mu nerozuměli, protože nejsou tak chytří, jako byl Einstein. 
Tito tvrdohlaví lidé mu nerozuměli; lidé, jejichž moudrost je menší než Einsteinova, mu vlastně 
neporozuměli.  Einstein nakonec objevil,  že to, co učila náboženství, je pravda, a že náboženství 
bylo tou pravou vědou. Takže začal věřit ve spravedlivé náboženství. Dovolte mi zopakovat, co 
jsem právě řekl. Pokračujte a vykonávejte jakékoliv zaměstnání, které máte dělat, protože [vesmír] 
odshora  dolů  způsobil,  že  se  veškerá  společnost  dostala  do  tohoto  současného  stavu.  Lidé  to 
nechávají, jak to je. Nechci zasahovat. Jelikož těmi, koho zachraňuji, jste vy, nechávám to pro tuto 
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chvíli být. Pouze jsem lidem řekl skutečný stav toho. Řekl jsem to kultivujícím – neřekl jsem tyto 
věci běžným lidem nebo lidem ve společnosti. Oni to ani nepotřebují vědět. Ve skutečnosti nejsem 
jediný, kdo o této situaci promluvil.  Mnoho chytrých lidí si uvědomilo, že věda je náboženství;  
někteří běžní lidé to vědí.

Otázka: Jakým způsobem opustí učedníci, kteří dosáhli Dovršení, tento svět?

Učitel:  O této otázce jsem již hovořil mnohokrát předtím. Pokud je člověk předurčen k tomu, 
aby šel do Falunového ráje, půjde do Falunového ráje; a když dosáhne Dovršení, vezme s sebou své 
fyzické tělo, které bude přeměněno ve vysoce energetickou látku. Ale většina z vás je z jiných, 
odlišných rájů na vyšších úrovních, a v těchto rájích není fyzické tělo potřebné. Nepovažují lidské 
tělo za dobré. Kdyby vás nechali je vzít, změnilo by to vše, co tento původní ráj měl. Takže by 
nechtěli  fyzická  těla,  i  kdybyste  jim  je  chtěli  dát.  Ale,  měli  byste  vědět,  každý  má  takovouto 
myšlenku: „Chci taky jedno mít.“ To je vaše část, která dosud nedokončila kultivaci, jež se odráží v 
uvažování  běžných  lidí,  které  je  na  nejpovrchnější  úrovni.  Budete  uvažovat  jinak,  až  uvidíte 
skutečnou situaci. Budete uvažovat jako bůh [a řeknete si]: „Á, tak je to.“

Avšak chci také lidstvu přinést velkolepý výjev v čase vašeho Dovršení. Má myšlenka je taková: 
nechat všechny učedníky Dafa, bez ohledu na to, zda potřebují své fyzické tělo či ne, povznést 
jejich těla k obloze a pak odletět pryč; ti, kteří nebudou své tělo potřebovat, nechají své tělo projít 
Světelnou přeměnou ve vzduchu. To vytvoří svatozář, která nikdy předtím v historii neexistovala, a 
zanechá lidským bytostem nesmírné ponaučení. Lidé nevěří v bohy, tak nechme bohy opravdově se 
lidem projevit. Toto mám na mysli, ale jestli to je možné, bude rozhodnuto v posledním okamžiku. 
Je to jenom otázka toho, jakou formu přijmout.

Otázka:  Mnoho  studentů  neví,  jak  si  vedli  v  kultivaci,  a  pochybují,  zda  dokáží  v  kultivaci  
dosáhnout Dovršení.

Učitel:  To je další připoutání. Kromě toho, nedůvěra je ve své podstatě ta největší překážka v 
kultivaci. Právě jsem řekl: „Když někdo slyší Tao ráno, může za soumraku umřít.“ Znamená to, že 
pokud je vaše mysl naplněna Zákonem, špatných věcí, které zůstanou, nebude mnoho, nebo budou 
dokonce odstraněny úplně.  Povězte mi,  kde byste  měli  být  umístěni.  Často jsem vám říkal,  že 
jelikož jste obdrželi Zákon, neměli byste již více přemýšlet o těchto tématech. Přemýšlet jakkoli 
dále je připoutání. Není to připoutání? Ovlivní to váš pokrok. V budoucnosti zde bude více lidí  
naslouchat Zákonu. Avšak ne každý z nich může dosáhnout Dovršení; ne každý přijde naslouchat 
Zákonu. Ať už se někteří lidé kultivují jakkoli, stále se nemohou zbavit svého připoutání k vyléčení; 
ať se kultivují jakkoli, stále si to nemohou uvědomit. To nejde. Myslím, že lidé, kteří zde sedí dnes,  
tyto problémy nemají.  (Potlesk) Mnoho lidí si nezaslouží naslouchat Zákonu. Proto mnoho lidí ve 
světě zde nemůže sedět tak jako vy. Tento Dafa je závažný. Zdá se vám, že jste náhodně šli okolo 
těchto dveří, vstoupili a naslouchali Zákonu. Nevíte, jaký předurčený vztah jste si utvořili pro tuto 
„náhodu“.

Otázka: Jak poznám, že mohu praktikovat kultivaci?

Učitel:  Mé dveře  jsou  široce  otevřeny. Řekl  jsem,  že  jsem otevřel  obrovské  dveře.  Ale  ve 
skutečnosti, řeknu vám: dveře, které jsem otevřel, jsou tak široké, že již další dveře nejsou, jsou 
úplně otevřeny.  (Potlesk)  Nezáleží na tom, kdo jste, budu za vás zodpovědný, pokud se můžete 
kultivovat. Pochopili jste, co jsem právě řekl, že? (Potlesk)

Otázka: Mohou homosexuálové praktikovat Dafa?
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Učitel:  Ano, ale musejí napravit tohle špatné chování, žít vznešeně a spravedlivě jako lidská 
bytost, najít sami sebe a vytrhnout se z toho temného stavu mysli. (Potlesk)

Když odpovídám studentově otázce právě teď, jelikož mluvím k našim kultivujícím o některých 
záležitostech  v  kultivaci,  zahrnuté  věci  jsou  poměrně  vysoké úrovně.  Možná  ti,  kteří  vstoupili 
dovnitř znenadání,  nebo ti, kteří právě přišli, shledají některé z těchto věcí obtížné k pochopení. 
Možná  si  nás  spletete  s  nějakým druhem náboženství.  Mohu  vám říci,  že  nejsme  žádný  druh 
náboženství. Pouze říkám lidem o tomto Zákonu. Pokud chcete praktikovat kultivaci, pomohu vám. 
Pokud  se  nechcete  učit,  nechám  vás  být.  Nemáme  žádnou  formu  ani  vás  v  žádném  směru 
neomezujeme – nejsou zde žádné náboženské předpisy jakéhokoliv druhu. Nevezmeme si dokonce 
od lidí ani pětník. Když přijdete, můžete naslouchat podle libosti. Když se chcete učit, můžete se 
učit. Když se nechcete učit, můžete jít, kam je vám libo.

Otázka: Jsem svou profesí doktor medicíny. Pokud povedu pacienty k tomu, aby praktikovali  
kultivaci, a jejich nemoci nebudou muset být léčeny, čím se budu živit?

Učitel: Tak takovouhle ty máš starost. (Všichni jsou pobaveni). Popravdě bych ti rád řekl, že ne 
každý z tvých pacientů je schopen praktikovat kultivaci. Někteří lidé nebudou praktikovat, i když 
jim o tom řekneš. Ale zároveň, pokud jsou skutečně předurčeni – možná mnoho lidí s nemocemi má 
tento druh předurčeného vztahu –, přijdou touto cestou a začnou se věnovat kultivaci. Možná mají 
tento druh předurčeného vztahu. V každém případě,  může být mnoho druhů situací.  Co se týče 
vydělávání si na živobytí coby lékař léčící pacienty, stále pro uvažování nad tím používáš běžné 
lidské názory. Ve skutečnosti to nebude tak, jak sis to představoval. Stále budou existovat pacienti. 
Když  staří  odejdou,  noví  přijdou.  Dafa  vezme tyto  věci  v  úvahu.  Tak je  to  řečeno z  hlediska 
běžných lidí. Z pohledu vysoké úrovně, pokud má pacient obdržet Zákon a ty ho nenecháš Zákon 
obdržet,  protože  musíš  vydělávat  peníze  –  samozřejmě,  tvým cílem není  vydělávat  peníze,  ale 
vydělat si na živobytí – myslím, že to by bylo špatné. Není to tak, jak sis myslel.

Otázka: Můj manžel a já jsme začali praktikovat Falun Gong v září roku 1997. V březnu roku  
1998 můj manžel náhle zemřel na srdeční chorobu. Jak bych měla chápat smrt svého manžela?

Učitel: Pokud by se mohl skutečně kultivovat, vznešeně a čestně, a opravdu se mohl považovat 
za praktikujícího, nemyslím si, že by snad mohl tento problém nastat. Samozřejmě, jestliže řeknu, 
že se nekultivoval, nebo že se nekultivoval vůbec, možná s tím nebudeš souhlasit. Ale měl bych 
vám říci, že kultivace je prostě vážná věc. Nechat průměrného, obyčejného člověka kultivovat se na 
mimořádnou bytost vysoké úrovně, aby se stal Buddhou, aby se stal bohem, nebo aby mu dovolili 
„jít do nebe“, jak říkají lidé na Západě – řekli byste, že cokoliv lidského je vážnější než toto? Nic 
není  tak vážné.  Takže jak by se s  tím měl  kultivující,  když je  s  tím konfrontován,  vypořádat? 
Neměli byste to brát opravdu vážně a skutečně se považovat za kultivujícího? Jestliže člověk, který 
se kultivuje, hluboko uvnitř stále přemýšlí o své nemoci, o té části dobrého života, po které touží, a 
není ochoten opustit připoutání k těmto věcem z běžné lidské společnosti, nebude schopen pilně 
pokročit. Ve skutečnosti se mnoho lidí, kteří by na život ohrožující choroby zemřeli, uzdravilo a 
stalo se opravdovými učedníky Dafa. Ve většině případů dokonce ti, kteří se nemohli opravdově 
kultivovat a kteří zemřeli, měli svůj život prodloužen.

Kultivace  může  prodloužit  život  člověka.Vytrvalé  praktikování  prodlužuje  život  člověka 
nepřetržitě. Takže starší lidé by měli mít na vykonávání praxe dostatek času. Je to rys našeho Dafa, 
který kultivuje jak mysl, tak tělo. Proč tedy nemůže být právě tak prodloužen život pacientů mezi 
běžnými lidmi? Přemýšlejte o tom: je život člověka prodloužen proto, aby mohl žít obyčejný lidský 
život, nebo je to proto, aby mu bylo umožněno vážně se kultivovat? Jak by to mohlo být dovoleno, 
jestliže nemůže vyvážit tento vztah a praktikuje ledabyle? Prodloužení života člověka je vykonáno 
zcela za účelem kultivace. Pokud zůstane stejný jako předtím, je těžké zaručit, že neztratí svůj život. 
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Je nespočet pacientů s rakovinou, kteří se uzdravili, ale jsou také pacienti s rakovinou, kteří zemřeli. 
Proč? Uvedu vám příklad. Někteří lidé, poté, co si uvědomili, že získali Zákon, nebyli skutečně k 
ničemu připoutáni. Zatímco tento člověk ležel na smrtelné posteli, uvažoval: „Umírám, přece však 
mám šanci číst něco takového. Skutečně lituji, že jsem to nečetl někdy dříve!“ Nepřemýšlel o tom, 
že to použije k vyléčení nemoci. Jednoduše nejlépe využil svůj čas ke čtení knihy. Řekl: „Nebudu 
žít dlouho. Měl bych si raději pospíšit a číst knihu, pospíšit si a číst. Budu číst tak moc, jak jen to je 
možné, a tolikrát, kolikrát je možné, v letech či dnech, které mi zbývají.“ Během tohoto procesu 
však byl bezděčně schopen opustit své lůžko, jeho nádory zmizely, byl schopen chodit, byl schopen 
se postavit a náhle objevil, že se mu od hlavy k patě ulehčilo. Nemocnice ho znovu vyšetřila a 
zjistila, že jeho rakovina byla zcela vyléčena. Ale doktoři často nepřipustí, že pacientovu chorobu 
vyléčil Dafa. Uznat to by pro ně mohlo být to samé, jako kdyby moderní věda popřela sama sebe.  
Takže říkají: „Á, byla to předtím chybná diagnóza.“ Bylo tak mnoho takových případů. 

Samozřejmě,  jsou i  takoví  lidé:  slyšeli,  že  praktikování  kultivace  Dafa může vyléčit  nemoc, 
takže si  pomysleli:  „Ha!“ a  přišli  praktikovat.  Ale  dozvěděl  se,  že člověk,  který přichází  kvůli 
uzdravení,  vyléčen  nebude  a  bude  praktikovat  nadarmo,  protože  naším  cílem  je  praktikovat 
kultivaci, a ne léčit nemoci lidí. Pokud jste získali Dafa, bude vaše nemoc vyléčena, ale cílem není 
vás léčit. Nechtěl se kultivovat podle požadavků našeho Dafa ani nechtěl být kultivujícím. Chtěl se 
jen  zbavit  své  nemoci.  Ale  mohl  by  mu být  tento  závažný  Velký  Zákon  vyučován  za  účelem 
vyléčení nemoci? Ne. Takže on také věděl: „Á, pokud nezmíním léčení nemoci a nebudu Učitele 
žádat, aby mou nemoc vyléčil, Učitel mou nemoc jistě v patřičné době vyléčí.“ Vidíte, neřekl to 
slovy a  možná se dokonce o své nemoci  přestal  komukoli  zmiňovat,  ale  po dlouhém časovém 
období hluboko uvnitř stále přemýšlel: „Pokud budu dělat cvičení, Učitel mě jistě v náležité době 
vyléčí.“ Stále o tom takto přemýšlel. Tato drobná odchylka ve skutečnosti způsobila základní rozdíl. 
Ta malá troška odchýlení odhalila jeho pravou povahu: stále usiloval o vyléčení.

Obecně vzato, prodlužujeme čas pro pacienty, kteří přišli s rakovinou, a dáváme jim šanci za 
šancí. Nemocniční prognózy říkaly, že tento člověk do dvou či tří měsíců zemře. Ale čas, který jsme 
mu dali my, byl prodloužen na rok, rok a půl, a pak na dva roky. Nicméně on stále nezměnil způsob 
svého myšlení. Stále se znepokojoval svou chorobou: „Zhorší se opět má nemoc? Skutečně se o mě 
Učitel staral a zcela mě vyléčil?“ Víte, stále měl ve své mysli toto. Nikomu to nahlas neřekl, avšak 
hluboko  uvnitř  stále  přemýšlel:  „Učitel  mi  jistě  pomůže  mou  nemoc  vyléčit.“  Takže  ačkoli  to 
vypadalo,  jako  by  praktikoval,  ve  svém  nitru  měl  záměr  se  uzdravit.  Nezkoušel  oklamat  mě, 
oklamat ostatní a oklamat Velký Zákon? Nemohl oklamat nikoho – klamal ve skutečnosti sám sebe. 
Jen opravdová proměna mysli se počítá jako skutečná kultivace. Častokrát, když někteří z našich 
studentů dosáhnou předurčeného věku – to jest, když prožili svá předurčená léta a mohou žít jen do 
tohoto věku – jestliže stále nejsou schopni považovat se za kultivující, pak zemřou. Ale obvykle žili 
daleko déle, než byl jejich původní čas smrti. Jsou jim poskytnuty šance a čas ke změně, ale pokud 
se opravdu nejsou schopni změnit, pak je necháme být. Na povrchu stále čtou naše knihy a cvičí, ale 
zemřou. Je to jako to, když jsem řekl, že ne každý z těch mnoha lidí, kteří kultivují Dafa, dosáhne 
Dovršení. To je to, co jsem tím měl na mysli. Jinými slovy, pokud se sebou nedokážete zacházet  
jako s kultivujícím,  pokud nejste schopni to udělat,  ti  z vás,  kterým se léta  krátí,  budou muset 
zemřít.

[Pro tyto lidi], ve svém životě jste již žili celý lidský život, který jste žít měli, takže musíte svůj 
čas využít co nejlépe ke kultivaci. Pokud se zcela vložíte do toho, že jste kultivující, váš život bude 
prodloužen. Samozřejmě, nebudete vědět, že tento prodloužený život je prodloužením; bude se zdát 
stejný jako život předtím. Vaše vytrvalé praktikování kultivace bude neustále prodlužovat váš život, 
bude tedy prodloužen váš čas kultivace a umožní vám to mít dostatek času ke kultivaci a dosáhnout 
Dovršení.  Jestliže  ti  z  vás,  jejichž  život  byl  prodloužen,  nemohou  považovat  sami  sebe  za 
kultivující,  můžete  kdykoli  ztratit  svůj  život.  Je  to  proto,  že  Dafa  nemůže  jednoduše  jen  tak 
prodloužit život běžnému člověku, který se není schopen kultivovat. Život člověka je předurčen. 
Když dosáhne určitého času, má zemřít a pak se reinkarnovat. Ta osoba tam už je těhotná, čeká na 
něj, že se bude reinkarnovat, očekává od něj, že se narodí. Jestliže se nenarodí, jak by to mohlo jít?  
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Poté,  co se narodí,  bude žít  určitý  počet  let  v obyčejné lidské společnosti.  Později  bude muset 
vykonávat svou práci a jeho práce na něj čeká. Mohlo by být dovoleno nenechat ho jít? Rozvraceli 
byste pořádek celé společnosti. Můžeme to udělat pouze pro ty, kteří kultivují Dafa. Je to proto, že 
na světě není nic velkolepějšího než touha člověka kultivovat se a znovu vzestoupit. Proto se pro 
vás můžeme o toto všechno postarat  a uspořádat,  aby ostatní  nahradili  vás, kultivujícího.  Proto 
říkáme, že kultivující není žádný obyčejný člověk.

Mohli bychom dělat tento druh věcí pro běžnou osobu? Neměli bychom to brát vážně? Tak je to. 
Proto, ačkoli jsem řekl, že Dafa je tak báječný, a ačkoli to, co jsem řekl, zní dobře a vy jste tleskali,  
když  jste  uslyšeli  o  Dovršení,  jestliže  se  na  druhou  stranu  nemůžete  opravdově  kultivovat, 
nedosáhnete  ničeho.  Jestli  se  nemůžete  považovat  za  kultivujícího,  nezískáte  nic.  Pouze 
zdokonalení charakteru se počítá jako opravdové zlepšení. Může člověk zahnat smrt jen tím, že 
denně dělá cvičení,  jako by to byla průměrná fyzická cvičení? Řekl bych, že je to vtip. Jestliže 
každý den  dělá  cvičení,  aniž  by  si  zlepšoval  charakter,  řekl  bych,  že  jeho praxe  je  totéž  jako 
vykonávání vašich průměrných cvičení. Ale i když je to jen nepatrný rozdíl, je pro něj obtížné se 
změnit. Když jste se změnili a odložili jste lidské představy – když jste schopni to udělat – pak jste 
bohem. Pokud to nejste schopni udělat, jste člověkem. Ale mohlo by to být tak snadné, jak to zní? 
Bez duševní základny, ustanovené postupným procesem kultivace, není člověk schopen všechno 
opustit, i když mu to nařídíte!

Pokud dnes čelíte smrti – bez ohledu na to, jaký druh smrti to je – a jste zcela beze strachu, 
jestliže tím nejste jakkoli znepokojeni a myslíte si: „Poté, co zemřu, snad půjdu do nebe,“ pak již 
více nebude pro smrt místo.  Klíčem je mysl člověka.  Naše kultivace Dafa míří  přesně na mysl 
člověka – kultivovat se znamená kultivovat lidskou mysl. Pokud se nezmění vaše mysl, vše ostatní, 
co děláte, neznamená nic. Vnější jednání nic neznamená.

Neodkazuji  tím na studentku, která vznesla tuto otázku. Mluvím o principu – používám tuto 
otázku, abych vám vysvětlil princip. 

Otázka: Jestliže chci vyřešit problém nebo odhodit špatnou myšlenku, pomáhá, když si podržím  
nějakou myšlenku, abych si dodal odvahu, zatímco provádím cvičení?

Učitel: Nejsem proti tomu, když si v počáteční fázi udržujete v mysli jednu myšlenku, abyste si 
posílili vůli, zatímco cvičíte, ani nemohu říci, že se mýlíte. Ale kultivace je velkolepá věc a vážná 
věc. Proč používat „jednu myšlenku“, abyste se omezili?! Myslím, že je nejlepší se kultivovat s 
myšlenkou typu: „Chci jen dosáhnout Dovršení; chci jen dosáhnout vysoké úrovně.“ Důvod pro 
toto spočívá ve rčení kultivačního světa: „Neusilovat o nic a získávat přirozeně.“ To je nejlepší stav 
mysli.  Proč se pacienti  s  rakovinou,  které  jsem právě zmínil,  uzdravili?  Nemysleli  na vyléčení 
svých nemocí ani si nemysleli, že po přečtení knihy budou uzdraveni. Přesto se uzdravili. Toto je ve 
shodě s „neusilováním o nic a získáváním přirozeně“. Tím, že neměli  žádná připoutání a žádné 
překážky, se rychle uzdravili. To je ten důvod.

Otázka: V současnosti je mnoho lidí, kteří přicházejí do Evropy šířit buddhismus. Jaký je rozdíl  
mezi naším Falun Dafa a ostatními buddhistickými praxemi?

Učitel:  Rozdíl  je  neuvěřitelně  výrazný. V buddhismu uctívají  Buddhu Šákjamuniho;  věří,  že 
Buddha  Šákjamuni  založil  buddhismus.  Samozřejmě,  mahájánový  buddhismus  uctívá  také  jiné 
Buddhy, zatímco tantrický lamaismus – tibetský lamaismus v Číně – je zcela odlišný od buddhismu, 
který založil  Šákjamuni.  Proto se nazývá lamaismus. Nejvyšší Buddha, kterého uctívá,  je Velký 
slunečný Tathágata.  Bílá sekta lamaismu uctívá Milarepu. Všechny jsou odlišné.  Takže se staly 
zcela odlišnými od Šákjamuniho buddhismu. To je buddhismus. V průběhu předávání se vyvinul do 
náboženství s chrámy, různými náboženskými rituály, předpisy a tak dále. Je to tedy náboženství.
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Zde nemáme nic. Nenařizuji vám dělat toto či tamto, nebo že musíte být takoví nebo takoví. Nic 
z toho tu není. Čtete a studujete Zákon sami od sebe a sami od sebe jste dobrým člověkem. Takže to 
je zcela odlišné od náboženství. Z hlediska formy mezi běžnými lidmi je naše kultivační forma 
zcela odpoutaná a osvobozená od jakýchkoli omezení. Proč to děláme takto? Protože máme Velký 
Zákon, ze kterého se učíme a poznáváme, jak věci dělat.  Jelikož je mnoho lidí,  kteří se ho učí, 
kdybychom se všichni shromáždili [a kultivovali společně], vytvořilo by to v budoucnosti pohromu 
– vytvořilo by to pohromu pro lidstvo. Kdyby již nikdo neměl více pracovat a stovky milionů lidí  
by  se  měly  stát  mnichy  a  mniškami,  to  by  jednoduše  nefungovalo.  Přineslo  by  to  problémy 
společnosti, lidské společnosti, a to by nešlo. Takže byste měli jít a dělat svou práci. Nejenže byste 
měli dělat svou práci, ale měli byste ji dělat dobře. Jestliže svou práci neděláte dobře, je to stejné 
jako nesplnění  požadavků na  kultivujícího,  protože  kultivující  by měl  být  v  prvé  řadě  dobrým 
člověkem mezi běžnými lidmi. Co je to dobrý člověk? Je to někdo, kdo je dobrý, ať je kdekoliv. 
Jelikož od svého šéfa pobíráte plat, když neděláte pro svého šéfa dobrou práci, nemyslím si, že by 
řekl, že jste dobrým člověkem. Brali byste jeho peníze bez toho, abyste vykonávali práci. Takže to 
znamená, že bychom měli dělat věci dobře. Kdekoli jste, by lidé měli říci, že jste dobrý člověk. 

Řekl jsem, že náboženství již v současnosti nejsou schopna lidi zachránit. Neřekl jsem, že jsou to 
zlá náboženství. Ale mnoho lidí v náboženství je ovládáno penězi. Někteří jsou v chrámech nebo 
kostelích jen proto, aby mohli nashromáždit mnoho peněz. Řekl jsem, že existuje mnich, který je 
boháčem číslo jedna, nejbohatším mužem ve své zemi. A tito lidé, když mají mnoho, posílají peníze 
domů. Není to stejné jako pracovat  v zaměstnání? Mniši  v Číně jsou dokonce klasifikováni  do 
krajské úrovně a skupinové úrovně a podle toho vydělávají určité množství peněz. Slyšel jsem, že 
existuje dokonce kancelářská úroveň. To znamená, že to již více není kultivace – já to jako kultivaci 
neuznávám.

A existují náboženství, která mluví zvláště o soudném dni a zaměřují se na takové věci. Toto jsou 
na  sto  procent  zlá  náboženství.  Zapříčiňují  společenský  zmatek  a  jsou  vůči  společnosti 
nezodpovědná. Takže není těžké tato zlá náboženství rozpoznat. Mohu vám rovněž říci, že jiná než 
původní,  spravedlivá  náboženství,  všechna  ostatní  jsou  zlá.  Původními,  spravedlivými 
náboženstvími  myslím  katolictví,  křesťanství,  buddhismus,  taoismus  a  judaismus.  To  jsou  ta 
původní, spravedlivá náboženství. V pozdějších historických obdobích, zvláště v posledních fázích 
křesťanství, 99,9 procenta náboženství, která se objevila,  byla zlá náboženství. Proč je to tak? I 
když neudělala hrozně špatné věci, bránila spravedlivým náboženstvím v zachraňování lidí v době, 
kdy toho spravedlivá náboženství byla ještě schopna; bránila lidem v praktikování spravedlivého 
Zákona, bránila lidem, aby věřili ve spravedlivá náboženství. Neubližovala lidem tím, že je sváděla 
z cesty a zasahovala do spravedlivého Zákona? Nejsou zlá? Jen samotné tyto hříchy jsou ohromné. 
Jak náboženství dosáhla posledního stadia, dnes už nemohou lidi dále zachránit. Mnoho lidí v nich 
se stalo politiky.

Otázka: Může utrpení zapříčiněné připoutáními přeměnit karmu?

Učitel: Když se během kultivace snažíte opustit svá připoutání, ale nejste toho schopni, můžete 
karmu přeměnit během toho bolestivého utrpení. Za jakých okolností karmu nepřeměníte? Když 
víte velmi dobře, že je to připoutání, ale vy k tomu prostě chcete být připoutáni a jednoduše chcete  
dělat věci tímto způsobem; během toho utrpení karmu nepřeměníte. Je to proto, že děláte chyby a 
způsobujete si potíže vědomě! Co se týče běžných lidí, na ně se uplatňuje stejný princip, takže jsou 
pro ně věci stejné. Ale my se záležitostmi běžných lidí netrápíme. To, jak se společnost běžných lidí  
vyvíjí, je věc běžných lidí. My zde jen vyučujeme Zákon kultivujícím.

Otázka: Mají homosexuálové hodně karmy? Možná mohou postupně prolomit svá připoutání a  
praktikovat kultivaci Dafa?
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Učitel:  Neměl by být žádný problém pro ty, kteří jsou homosexuální, pakliže se toho vzdají, 
budou žít  vznešeně a čestně jako lidská bytost a začnou praktikovat  kultivaci.  Nepřemýšlejte  o 
problému  karmy –  už  o  něm více  nepřemýšlejte.  Neřekl  jsem vám,  že  pokud  jste  schopni  se 
kultivovat, mohu použít jakékoli prostředky, které jsou nutné? (Potlesk) Pokud se ptáte pouze, zdali 
je tam mnoho karmy, [zvažte toto:] lidský vylučovací orgán obvykle obsahuje karmu, jak se během 
vylučování vyprazdňuje, protože je takovýmto druhem orgánu. Takže pokud budete mít nemravný 
styk, karma bude působit.

Otázka: Mistr řekl, že tři tisíce malých vesmírů vytváří vesmír druhé vrstvy a tři tisíce vesmírů  
druhé vrstvy utváří vesmír třetí vrstvy. Proč je to vždy „tři tisíce“?

Učitel:  Víte,  že  jsem  řekl:  „Nic  se  neděje  náhodně  a  to,  co  je  nazýváno  ‚přirozeným‘, 
neexistuje.“ Když věda není schopna něco vědět nebo pochopit, formuluje to jako „přirozený jev“. 
Samotný tento termín brzdí lidské myšlení. Lidé o tom již dále nepřemýšlejí, protože si myslí, že 
věda je, koneckonců, vědecká. Připadá mi to skutečně směšné. Věda není schopna věci vysvětlit, ale 
může lidi klamat. Ve skutečnosti žádné „přirozené jevy“ neexistují.  Životy, které mají či nemají 
formu, existují v tomto obrovském vesmíru společně. Ohromné beztvaré životy uplatňují svůj vliv a 
vyrovnávají  vše ve vesmíru a vše ve vesmíru vytvářejí.  Přemýšlejte  o tom: proč jsou molekuly 
železa uspořádány tak pravidelně? Proč jsou molekuly zlata uspořádány tak, jak jsou? Proč jsou 
[molekuly] mědi uspořádány tak, jak jsou? Proč jsou [molekuly] hliníku uspořádány tak, jak jsou? 
A proč jsou ta uspořádání tak pravidelná a systematická? Jestliže nebudou uspořádání pravidelná a 
systematická,  nastane  změna.  Jaká  změna?  Pokud  zlato  nebude  následovat  ono  molekulové 
uspořádání kovových prvků, stane se něčím jiným; rozdíl je pouze na povrchu. Takže všechno to 
následuje model uspořádání a tento model uspořádání není v žádném případě utvořen přirozeně – to 
jen  dnešní  věda  to  neví  a  není  schopna to  odhalit.  Existují  mikroskopičtější  životy  a  ohromné 
bytosti vysoké úrovně, které dělají odlišné věci, řídí odlišné záležitosti a vše uvádějí do rovnováhy. 

Chci vám rovněž něco říci. Nechtěl jsem to zmiňovat předtím, protože lidské představy jsou tak 
dětské, že jsou v očích bytostí vysokých úrovní a bohů absurdní. Když dosáhnete vysokých úrovní, 
objevíte, že každá teorie, kterou tato věda pro lidi ustanovila, je dost směšná. Věda nyní věří, že lidé 
žijící na zemi jsou schopni stát na zemi bez toho, aby spadli do vzduchu nebo odpadli pryč, kvůli 
gravitační  síle.  Ve skutečnosti  jsme  zjistili,  že  věci  se  nedějí  tak,  jak  tvrdí  teorie  „všeobecné 
gravitace“.  Neučím Zákon běžné lidi  ve společnosti;  učím zde své učedníky, kteří  se  kultivují, 
říkám vám pravdu vesmíru a skutečný stav života a  hmotné existence.  V tomto vesmíru,  který 
obklopuje  Zemi,  je  ohromné,  nesmírně  mikroskopické  hmotné  prostředí,  které  je  složeno  z 
hmotných životů, vrstvu za vrstvou, které vytvořily toto prostředí, ve kterém mohou žít lidé. Také 
mikroskopická voda rozličných úrovní, kterou vaše oči nemohou vidět,  vytváří  početné faktory, 
které umožňují existenci rostlin, zvířat a hmoty a které lidstvu umožňují mít zde životní sílu a být 
schopné žít. 

Existuje druh látky, který lidem umožňuje stát na zemi svisle a který jim brání naklánět se do 
boku; a existuje druh látky, která představuje tlak, a ta tlačí na lidi a předměty a zabraňuje jim, aby 
vzlétli. Je další druh látky, která zabezpečuje celkovou stabilitu lidského mozku a dalších orgánů. 
Pokud by váš mozek a další orgány nebyly stabilní, kdybyste stáli normálně, cítili byste se, jako 
když ležíte; nebo ať už byste tam stáli jakkoli rovně, cítili byste se, jako byste už nikdy nemohli stát 
rovně. Toto není v žádném případě gravitace způsobená zemskou rotací. Písek na podložce odlétne, 
když ji roztočíte. Takže věci v žádném případě nejsou takovéto. Ale pokud člověk přesáhne životní 
prostředí Země, když dosáhne za toto prostředí, opustí hranici prostředí, které je vyhrazeno lidem 
bytostmi vysokých úrovní, a tento člověk se vytrhne z tohoto stavu. Současná věda to pojmenovala 
„nulová gravitace“ nebo „stav beztíže“. Vy víte, že přestože má objekt velký jako Měsíc „nulovou 
gravitaci“, přesto je stále řízen Zemí, i když je tak daleko. Jak by mohl člověk, který nedošel tak 
daleko, jako je Měsíc, mít „nulovou gravitaci“? 
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Lidé mají své životní prostředí. Každá planeta je na svém místě a je tam umístěna ohromnými 
životy  ve  vesmíru.  Je  to  právě  jako  ocel,  železo  a  zlato,  které  dnes  máme,  jejichž  modely 
molekulových  a  atomových  uspořádání  uvnitř  se  nemění.  Říkám,  že  žádné  „přirozené  jevy“ 
neexistují. Přestože vše, co věda nemůže vysvětlit, je zařazeno do kategorie „přirozené“, bylo to 
nicméně úspěšné v klamání lidí. Tento termín nějak zasáhl každého. Proč je to vždy tři tisíce? To, o 
čem jsem právě mluvil, vám mělo říci, že je určitá pravidelnost za tímto číslem, tři tisíce, a že je to  
uspořádáno.  Ale  není  to  pokaždé  bezpodmínečně  tři  tisíce,  protože  co  jsem  uvedl,  jsou 
zevšeobecněná čísla za účelem toho, abych vyjádřil věci lidským jazykem, způsobem, který vám 
umožní co nejvíce porozumět.

Otázka: Naše úsilí šířit Zákon nebylo úspěšné. Je to zaviněno naším nadšením a tím, jak jsme  
věci udělali, nebo tím, že jsme Zákon nestudovali dostatečně do hloubky? Někdo řekl: „Osvícená,  
vrozená povaha člověka bude vědět, co dělat.“ Je to správně?

Učitel:  Ta slova  jsou správná.  Nicméně toho zatím za  nynějších  okolností  nelze  dosáhnout. 
Takže za nynějších okolností musíte věci dělat na základě existujících situací. Pokud chcete, aby 
Zákon obdrželi  ostatní,  řekněte  jim o principech Zákona na  nejnižší  a  nejpovrchnější  úrovni  a 
uvidíte, zda se chtějí učit, jelikož vaším záměrem je umožnit druhým dozvědět se o nejlepší věci. 
Jestli  se  budou  chtít  učit,  budou  se  učit;  pokud  se  nechtějí  učit,  nepokoušejte  se  je  k  učení  
přemlouvat. Důvodem je, že pokud se srdce člověka nezmění, a přesto se ho snažíte přesvědčit a 
nutíte  ho,  aby se přišel  učit  kvůli  vašemu vztahu,  takové učení  by mohlo  být podvodné.  Je  to 
podvod, když člověk přijde z ohledu na přátelství, a nedostane nic. Pro získání Zákona neexistují 
žádná zvláštní či konkrétní pravidla, protože jsme se dali cestou „velké cesty bez formy“. A šíření 
Zákona je konáno dobrovolně. Jestli se lidé chtějí učit, nechte je se učit. Nechtějí-li se učit, nechte 
je být. Požadavky, které na sebe kladete, závisejí zcela na vás. Samozřejmě coby kultivující si jen 
musíte pozvedat svůj charakter a váš mistr se postará o zbytek. Jakmile se váš charakter pozvedne, 
váš mistr pro vás vytvoří příznivé podmínky.

Problém není nedostatečné studium Zákona do hloubky na vaší straně. Mou největší starostí je 
následující: po období kultivace se mezi vámi a běžnými lidmi vytvoří docela velká mezera, co se 
týče  úrovně  a  vnímání.  Takže  pokud  mluvíte  z  úrovně  tak  vysoké,  jako  je  vaše,  nedosáhnete 
dobrých výsledků, protože ostatní jsou stále běžnými lidmi. Obyčejný člověk sleduje každý den 
obchody,  kuje  pikle  proti  ostatním,  bojuje  a  soutěží  s  druhými  kvůli  osobnímu  zájmu,  je 
rozradostněn nepatrnými zisky a zraněn nepatrnými ztrátami, dělá, cokoli se mu zlíbí, a má všechny 
lidské emoce a  touhy. Takový je  běžný člověk.  Pokud mu náhle řeknete o kultivačních věcech 
vysoké úrovně, jeho myšlení to jistě nebude schopno přijmout. Měli byste mu říci jen nejzřetelnější  
význam Velkého Zákona a nechat ho samotného přečíst si vnitřní významy. Myslím, že pro něj bude 
snadnější přijmout věci tímto způsobem.

Otázka: Někdo řekl, že krátkozrakost je nepřirozený stav. Navrhl, že ti, kdo nosí brýle, by je měli  
odložit. Řekl, že by to mohlo pomoci splatit karmický dluh člověka.

Učitel:  Já  jsem to  neřekl.  Prosím  nedělejte  to  všeobecně.  Nespecifikoval  jsem zde,  jak  by 
všechno mělo být konkrétně uděláno. Takže prosím nedělejte to, co nedělám já, protože situace 
každého je odlišná. S některými aspekty lidské karmy je snadné se během kultivace vypořádat, a tak 
jsou pro něj přeměněny. Ale situace není pro některé lidi tak jednoduchá. Pokud je tento aspekt 
karmy člověka  pouze  běžný,  bude odstraněn  rychle,  a  on  už  více  nebude schopen brýle  nosit. 
Pakliže je bude nosit, jeho zrak bude rozmazaný. Jakmile jednou brýle sundá, jeho zrak bude v 
pořádku – takový jako u normálních očí. Těm lidem to říká, že by dále neměli brýle nosit a že jejich 
oči jsou v pořádku. Pamatuji se, jak minule v New Yorku, když jsem právě skončil s vyučováním 
Zákona, se někdo rozmáchl rukou a zasáhl kontaktní čočku jiného studenta (ty čočky, které člověk 
nosí pod víčky). Kontaktní čočka vypadla a roztrhla se, ale jeho oko zraněno nebylo. Ve skutečnosti 
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mu to říkalo, že se jeho oči upravily do normálu. Ale on se k tomu neprobudil a trval na nošení té 
druhé čočky. Avšak to oko, které čočku nemělo, vidělo stejně, jako by čočku mělo, a vidělo věci 
velmi jasně. Ačkoli mohl potom vidět jasně a jeho zrak byl výborný, stále tu druhou čočku nosil. 
Všiml si rozdílu mezi těma dvěma očima a cítil se nepohodlně. Znamenalo to, že ta čočka už dále 
nemůže jeho zrak zlepšit a měl si ji vyndat. On to však neudělal a trval na tom, že ji bude nosit.  
Přece jen se však k půlce z toho osvítil:  věděl,  že tamto oko by čočku nosit  nemělo,  ale stále 
nešikovně nosil tu druhou čočku. Ve skutečnosti se mu uzdravily obě oči.

Ale  s některými  lidmi  je  to  jinak.  Krátkozrakost  některých  lidí  se  vztahuje  k  jiným, 
komplikovaným činitelům, se kterými je nutné vypořádat se postupně, jak pokračují v kultivaci, a 
tak není odstraněna rychle. Pokud do jeho mysli vstoupí myšlenky, jako: „Ostatní lidé si sundali 
brýle brzy poté, co začali praktikovat, takže bych si ty svoje měl také sundat,“ nebo: „Musím si je 
sundat, i když nemohu,“ pak si možná přivodí potíže v práci a v denním životě. Protože se donutil 
to  udělat  a  má takovouto  představu a  chce  to  dělat  takto,  může to  udělat.  Ale  bude s  tím mít 
problém. A může si způsobit potíže, když si to vynutí, a prostě to tak nepůjde. Takže ohledně této 
otázky si myslím, že bychom se měli chovat podle situace. Je to proto, že na rozdíl od zdravotních  
problémů, které mohou ovlivnit  vaši kultivaci,  tento problém nemůže. Člověk, který nosí brýle, 
může číst knihu a cvičit. Jestli to vaši kultivaci ovlivní, pak budeme muset skutečně tento problém 
specificky vyřešit. Takže neřešte něco nekompromisně nebo uniformně – neměli byste to dělat.

Otázka: Když někdo během studia Zákona náhle porozumí nějakému principu, je to proto, že  
Buddhové, Taové a Bohové na určité úrovni probudí jeho moudrost na oné úrovni, protože té úrovně  
dosáhl jeho charakter? 

Učitel:  Můžete  tomu  takto  rozumět.  Jelikož  kultivace  závisí  na  jedinci,  zatímco  kultivační 
energie závisí na mistrovi, žádnou z těchto věcí ve skutečnosti neděláte vy, ani to nejsou věci, které 
byste mohli dělat. Někteří z vás četli knihu během kultivace Dafa více než stokrát. Čím více četli, 
tím víc  v  knize  objevili.  Ale  tyto  věci  neexistují  na  povrchové úrovni  slov. Proč  obsahuje  tak 
hluboké principy? Nemohou to vysvětlit. Ve skutečnosti je to právě proto, že za slovy je nezměrný 
Zákon. Když je dosaženo určité úrovně – když se dokultivujete k určité úrovni a máte pochopit  
principy na té úrovni, porozumíte těm principům okamžitě, jakmile budete ten řádek číst. Jinými 
slovy, pro Buddhy, Taa a Bohy za těmi slovy nastal čas, aby vám dovolili znát principy na oné 
úrovni. A tak vás na ně upozorní. Proto v tom okamžiku cítíte: „Á, už chápu.“ Ale existuje další 
situace, které jste si nevšimli: když dojdete k pochopení principů na té úrovni – principů za těmi 
slovy – vaše tělo zažívá různé reakce. Někteří lidé cítí ve svém těle chvění; někteří cítí na temeni 
hlavy teplo, které rychle proniká dolů k chodidlům; a někteří cítí teplý proud, jako by celé jejich 
tělo najednou otékalo, jako při pocitu vzrušení. Pocity jsou různé. Celkový stav člověka se v tu 
chvíli drasticky proměňuje, ale to, co přijímá povrch těla – těla složeného z molekul největší vrstvy 
– je přesto doopravdy slabé. Takže se to stane oním pouhým pocitem.

Avšak  ta  část  vašeho  těla,  která  je  složena  z  mikroskopičtějších  částic,  projde  obrovskými 
změnami – změnami, které doopravdy jdou až do morku vašich kostí. Pokud chcete vstoupit na onu 
úroveň, musíte se přizpůsobit tělesným standardům pro životy na té úrovni a splnit požadavky pro 
úroveň mysli,  které  jsou na vás kladeny. Proto se odehrávají  tak obrovské změny. Ale když se 
přenesou k povrchu vašeho těla, stanou se opravdu slabými. Je to proto, že přeměňujeme vaše tělo 
od jeho základní  podstaty, zatímco  vás  kultivujeme na  nejmikroskopičtější  úrovni.  Ba co více, 
oddělíme část, kterou jste zkultivovali, od těch částí, které jste nezkultivovali. Jeví se jako jedno 
tělo, i když jsou vlastně od sebe uprostřed odděleny a nejsou spojeny. Ale nejsou odděleny zcela. 
Základní části nejsou spojeny a, v nejmenší míře, zkultivovaná část vašeho těla, která je na povrchu, 
zůstává  nepohnuta.  Jakou to  má výhodu? Kultivujete  se  mezi  běžnými  lidmi,  takže  máte  stále 
chování obyčejného člověka a chování, které je ovládáno různými touhami obyčejného člověka. 
Můžete dokonce říkat všechny možné věci, které říkají běžní lidé. Bůh nemůže takovéto věci říkat 
nebo dělat.  Kdyby vás  ta  část,  kterou jste  zkultivovali,  měla  následovat  v  mluvení,  nebo měla 
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následovat lidské tělo, aby dělala lidské věci, pak by si nezasloužila být božskou částí a tato část by 
byla také lidskou. Chápete ten důvod za tím? 

Abychom  vám  zabránili  sklouznout  dolů,  dokud  ta  vaše  část,  která  nebyla  dosud  plně 
zkultivována, je udržována mezi běžnými lidmi a část, která je zkultivována, zůstává nedotčena, nic 
z vašeho chování nebude zasahovat do vaší mysli či vašeho těla, jež jsou tam. Proto jsou odděleny. 
To je metoda, kterou jsme přijali.  Nejenže můžete pracovat, studovat a žít mezi běžnými lidmi, 
znamená to také, že se můžete kultivovat. Vaše dovršené části jsou nepřetržitě oddělovány. Někteří 
lidé řekli, že se v jejich mysli stále vynořují špatné myšlenky, a dokonce ještě špinavější. Nemějte 
strach.  Je  to  proto,  že  vaše  kultivace  nedosáhla  povrchu.  Ale  měli  byste  je  stále  potlačovat  a 
odmítat, protože přesně o tom kultivace je. Na druhou stranu, i kdyby jen maličká část, i kdyby jen 
jedna buňka lidského těla dosáhla sféry za Třemi říšemi (jakmile člověk překročí Tři říše, stane se 
arhatem, takže ta buňka dosáhla sféry arhata), ovládla by celé vaše tělo, takže by to tak bylo ještě 
víc, kdyby byla velká část vašeho těla plně zkultivována. Je to proto, že zbytek vašeho těla by byl  
ve Třech říších a slabý, zatímco ta buňka je životem vysoké úrovně a silná. Takže by ovládla celou 
vaši mysl a vaše mluva a chování by nebylo lidské – byly by božské.

Proč jste potom toho bodu nedosáhli po tak dlouhé době kultivace? Ve skutečnosti je to proto, že 
jsme tu část oddělili. Proto ho nemůžete dosáhnout. Pokud byste ho skutečně mohli dosáhnout – 
předpokládejme, že bych vás všechny dnes odemkl – na vašich současných úrovních by vás země 
nebyla schopna unést. Každý z vás by měl nesmírné božské síly. V době Šákjamuniho osvícení se 
konaly otřesy. Lidé si tehdy mysleli, že to jsou zemětřesení, sesuvy půdy a vlny tsunami. Otřásala se 
velká zeměpisná oblast. S tak mnoha lidmi [dnes] – uvažujte nad tím – země by to nebyla schopna 
unést. Důvodem je, že lidská těla mohou být v jiných dimenzích nekonečně velká – mohou být 
nekonečně velká na té úrovni, kde jste. Co to znamená? Řekněme například, že jste se vykultivovali  
na určitou úroveň, že jste dosáhli první vrstvy nebes: vaše tělo se zvětší na velikost první vrstvy 
nebes, ale může se rovněž zmenšit a stát se velmi maličkým. Avšak naše fyzická těla jsou, na druhé 
straně, složena z největších molekulových částic; nevlastní kvalitu inteligence, takže se jeví jako 
pevná. Ale ve skutečnosti nejsou pevná. Molekuly vašeho těla jsou v pohybu. Pod mikroskopem je 
vaše tělo jako písek: všechny molekuly v něm se vrtí a jsou v pohybu. Ale jelikož jsou vaše oči  
složeny z molekul na této úrovni, nemůžete to vidět. Proč byl Šákjamuni schopen vidět věci na tak 
mikroskopických úrovních? Jeho oči byly očima Buddhy a byly složeny z hmoty na velmi, velmi 
vysokých úrovních. A tak mohl vidět skrze množství hmoty.

Otázka: Jsou Buddhové, Taové a Bohové na nesčetných úrovních a dokonce ve vyšších říších  
konkrétním ztělesněním Mistrovy moudrosti projevující se na oněch úrovních?

Učitel:  Takto  to  říci  nemůžeš.  Když  uspěješ  v  kultivaci,  jsi  stále  sám  sebou.  Avšak  vůči 
nesmírnému Zákonu a vůči  vesmíru  stvořenému Zákonem jsi  také  součástí  vesmíru.  Vidíte,  že 
lidské tělo  má úplnou mysl  a  ústa,  která  mluví,  ale  [stejně  tak]  víte,  že  toto tělo  je  složeno z 
nesčetných buněk na nesčetných buňkách, že buňky jsou složeny z molekul  a že dokonce více 
nespočetných mikroskopických částic tvoří molekuly. Mohli byste říci, že nejsou vámi? Takže tyto 
částice  jsou vaší  součástí.  Je to  odlišné od vašich těl,  která  existují  v  rozmanitých úrovních,  o 
kterých jsem mluvil.  Vaše buňky nedělají velké pohyby, jaké dělají vaše ruce či nohy. Ale měli 
byste  vědět,  že ve svých říších se pohybují  úplně stejným způsobem, jenom jsou v těch říších 
skutečně mikroskopické a nemůžete je vnímat, takže nevypadají, jako by se pohybovaly. Proto se 
vše na vašem těle zdá být pod vaší vlastní kontrolou, pod kontrolou vašeho hlavního vědomí. Ale vy 
jste také součástí celkového těla vesmíru a vesmír byl vytvořen Zákonem. To je ten vztah.

Otázka: Čas je omezený. Chci číst knihu od začátku až do konce a zároveň s tím se chci knihu  
učit zpaměti. Pak ale cítím, že učení se knihy nazpaměť bude ovlivňovat čtení knihy. Jak mohu tyto  
dvě věci vyvážit? 
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Učitel:  Čtení  knihy  od začátku  do konce  obrovsky  přispívá  vašemu zdokonalení.  Pokud  se 
chcete učit knihu nazpaměť, musíte vynaložit určité úsilí, abyste se to po nějakou dobu mohli učit.  
Později  vás  to  ušetří  toho,  že  byste  museli  číst  s  knihou v ruce.  Ale  k tomu,  abyste  se  mohli 
soustředit na učení se ji zpaměti, si budete muset vyhradit nějaký čas. Jinak, pokud ji chcete číst do 
konce, pak se ji  chcete učit  zpaměti  a pak se vrátíte k tomu, že ji chcete číst do konce, potom 
takovéto uvažování po celou dobu vás bude takto brzdit. Učení se knihy zpaměti neovlivní vaše 
čtení knihy do konce, nezabrání vám ani v pokroku kvůli nedostatečnému čtení knihy do konce. Je 
to proto, že když se učíte knihu zpaměti, za každým slovem jsou nekoneční Buddhové, Taové a 
Bohové a každé slovo vám může dovolit porozumět principům na rozličných úrovních. 

Otázka: Patřím ke generaci, která zažila symbol nacistů. Rád bych se zeptal, proč si přivlastnili  
zrovna tento symbol? Jak bychom měli chápat jeho skutečný význam?

Učitel:  Vy víte, že symbol svastiky buddhovského systému byl uznáván v buddhismu v době 
Šákjamuniho. Od té doby uplynulo více než pětadvacet století. Jinými slovy, tento symbol dávno 
předcházel  době  nacistů.  Říká  se,  že  jej  lidé  nalezli  ve  [zříceninách]  řecké  civilizace.  Pak  by 
předcházel buddhismu o více než tisíc let. To znamená, že jeho historie je docela dlouhá. A to je 
pouze to, co může být člověku známo. Ve skutečnosti patří tento symbol Buddhům. Jak staří jsou 
Buddhové? To nelze měřit časem – tedy, časem na zemi. Takže tento jejich symbol je pro kosmické 
tělo a pro vesmír docela starý. Je docela starý dokonce i pro vesmír, o čase lidstva nemluvě!

Proč jej tedy použili nacisté? Zmínil jsem, že nic není náhodné a že „přirozené“ neexistuje. Toto 
je ve společnosti lidí bílé rasy velmi citlivá otázka. Učím Zákon pouze své učedníky Dafa. Neučím 
jej běžné lidi ve společnosti – neučím běžné lidi. Říkám vám tyto věci jen proto, že jsem za vás v  
kultivaci zodpovědný. 

Nic, co se přihodí na zemi – tedy, nic, co se přihodí v lidské společnosti – není náhodné. Víte, že 
bohové v minulosti, aby zabránili lidem předčasně se zkazit do bodu, kdy budou zničeni – [jinými 
slovy,] aby zachovali lidské životy a v co největší míře lidem umožnili vrátit se zpět, zatímco se 
reinkarnují,  a  neklesnout do pekla a nakonec čelit  zničení  – nepřetržitě  lidem pomáhali  splácet 
jejich karmu. To člověku není známo. Jak bohové pomáhali člověku splatit jeho karmu, pomáhali 
rovněž společnosti,  hmotě a všem bytostem jejich karmu splácet.  Dokonce i  některá hmota má 
karmu. Řekněme například, že nějaký člověk vykonal špatné skutky. On zemře a jeho karma jej 
následuje – následuje jeho bytost. Pak se ve svém příštím životě nebude schopen reinkarnovat jako 
člověk. Jestliže se reinkarnuje jako strom, tento strom bude mít karmu. Jestliže se reinkarnuje jako 
zvíře, toto zvíře bude mít karmu. Ze stejného důvodu toto znamená, že pokud se reinkarnuje jako 
nějaký druh hmoty, tato hmota bude mít také karmu. Řekl bych, že pokud byste mohli otevřít oči a 
podívat se na svět, téměř byste zde nemohli žít – všude se zde vlní karma. Co se stane, jestliže se 
karma člověka stane příliš  velkou? Bohové nevstoupí  do lidského světa,  aby pro lidské bytosti 
odstranili karmu přímo. Odstranění karmy nemůže být bezvýhradné – vesmír má takovýto zákon. 
Takže bohové, když dělají věci, potvrzují zákony vesmíru. 

Vesmír má zákon. Jak se nazývá? Nazývá se „žádná ztráta, žádný zisk“. Aby člověk získal, musí 
ztratit.  Takže pokud chcete  pro člověka odstranit  karmu,  lidé musí  karmu přetrpět.  Jestliže  jim 
nepomůžete jejich karmu splatit, budou jí hromadit víc a víc. Jestliže se karma stane obrovskou, 
nazývá se to „zlo za hranicemi odpuštění“. Zničení je to, co následuje poté, co je dosaženo stavu zla 
za hranicemi odpuštění. Existence člověka bude zničena a nebude jí dovoleno pokračovat – bude 
zcela zničena. Takže pokud chcete lidem odstranit karmu, abyste je ochránili, musí vydržet utrpení 
ze splácení své karmy. Jak musí trpět? Musí snášet přírodní katastrofy, pohromy zapříčiněné lidmi a 
nemoc. Ve skutečnosti vám řeknu pravdu: pokud člověk neonemocní, pokud člověk neonemocní ani 
jednou během svého života,  je stoprocentně zaručeno, že poté,  co zemře,  půjde do pekla.  Je to 
proto, že zatímco je člověk naživu, vytváří karmu. Je to přesně tak, jak řekl Ježíš: člověk má hříchy. 
Pakliže  lidé  jen  vytvářejí  karmu a nesplácejí  ji,  jsou  v  nebezpečí.  Proto  lidé  onemocní  a  mají 
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neštěstí. Co nastane, když lidé nahromadí karmu ve velkém rozsahu? Zemětřesení, požáry, potopy, a 
dokonce mor a války.

Mluvíme-li o válkách, vracíme se zpět k našemu tématu. Budeme-li tuto otázku rozebírat dále, 
stane se citlivou. Co jsem řekl, je ve skutečnosti pravda vesmíru. Zde tedy skončím. Nic ve světě 
není náhodné. Jelikož se nechci zaplést do politiky nebo zasahovat do společnosti běžných lidí a 
jelikož jsem zodpovědný jen za vás, kultivující, tady skončím. Chci to nechat na vás, abyste si to 
přebrali sami. 

Otázka: Lidé z jiných praxí nás často ruší na našem cvičebním místě.

Učitel:  Kdyby do vás,  zatímco  praktikujete  spravedlivý  Zákon,  nikdo nezasahoval,  neuspěli 
byste v tom. Kdyby pro vás nikdo nevytvářel problémy, neměli byste prostředí pro zlepšení svého 
charakteru. Je pro vás nemožné v kultivaci uspět, jestliže nenarazíte na žádné problémy. Takto ten 
princip funguje. Avšak když někteří z našich studentů narazí na tato rušení, často tento problém 
odsunou pryč ve jménu našeho Dafa. Namísto toho, aby prozkoumali sebe sama, spoléhají se na 
Dafa, že jim problémy odsune pryč. Například říkají: „Je tady, aby poškodil náš Zákon!“ Nehledají 
příčinu uvnitř sebe nebo se neptají, proč se věci přihodily takto: „Je to proto, že jsme něco udělali 
nesprávně? Je to tak, že jsem já sám neudělal věci správně? Upozorňuje nás to na něco nebo nás to 
zkouší?“  Pravda  je,  že  nezasvěcení  lidé  nikdy  nemohou  Zákon  ovlivnit.  Tyto  věci  se 
nejpravděpodobněji stávají, aby zdokonalily naše studenty. Studenti z jisté oblasti, kteří měli dva 
odlišné názory, spolu začali bojovat. Zpočátku to nepovažovali za prostředí k dělání pokroků, které 
měli  udělat,  nebo za  dobrou příležitost  k  tomu,  aby  zjistili,  kde  mají  nedostatky. Ve výsledku 
problém  vystupňovali.  A  nakonec  vyřešili  věci  tak,  jako  to  dělají  běžní  lidé.  Takže  spadli, 
přinejmenším v případě tohoto,  na úroveň běžných lidí.  A tak  se podobné problémy přihodí  v 
budoucnu znovu,  protože  vám musím umožnit  tímto  trápením projít.  Nemůžete  jej  vynechat  – 
musíte jím projít. Řekl jsem tedy, že kultivace probíhá takto: není vám dovoleno nechat si jakékoli 
připoutání. Jestliže dokážeme být opravdu nepohnutí, dokonce i když udeří hrom, uvidíte, že ti lidé 
odejdou sami od sebe.

Avšak je zde další situace. My lidské bytosti máme svou vlastní karmu. Vy chcete praktikovat 
kultivaci,  avšak ve Třech říších je  tak mnoho bytostí,  které  nedosáhly Spravedlivého dosažení. 
Jestliže si mají s vámi vyrovnat starý účet, nebo pokud jste jim v jakémkoli z vašich předchozích 
životů dlužili, skutečně přijdou, aby se vám pomstily. Opravdu se pokusí vám zabránit v kultivaci a 
využijí všechny druhy metod, aby do vás zasahovaly. Mohou dokonce udělat podivné věci, aby vás 
vystrašily. Přesto všechno byste měli zůstat neovlivněni. Nyní se kultivujete, takže čeho se obávat? 
Kultivujete se ušlechtile a čestně. Kromě toho se kultivujete ve spravedlivém Zákonu. Takže poté, 
co  do  vás  tyto  prohnané,  špatné  bytosti  jedním  či  druhým  způsobem  zasáhnou,  shledají  to 
nesmyslným a odejdou. Nemohou nic ovlivnit. Poněvadž na věci tohoto druhu narazí mnoho lidí, 
promluvil jsem o tom také v Zhuan Falunu.

Otázka: Co znamená „zničení lidského těla a duše“?

Učitel:  Je  to  něco  skutečně  děsivého  –  nesmírně  děsivého!  Kdybych  vám  měl  vyprávět 
podrobnosti, nebyli byste schopni snést míru jeho hrůznosti. Je to jednoduše příliš děsivé! Lidé si 
myslí, že mají pouze jeden život, ale ve skutečnosti je tento život, jako byste spali, protože vaše 
pravé já zastává jen malou roli. Když vyjdete ze schránky svého fyzického těla, zjistíte, že jste lehcí 
a nadnášíte se. Objevíte, že vaše mysl je zcela otevřena, protože potom jste osvobozeni od omezení 
lidského mozku. Po vstupu do oné dimenze se čas přemění z času v dimenzi obyčejných lidí. Je to 
jako procitnutí ze spánku: náhle zjistíte, že všechno, co jste během svého života udělali, je jasně a 
živě před vašima očima. Každá maličkost se bude zdát, jako byste ji právě udělali – bude to takto 
jasné. Mozek bude náhle osvobozen. Budete vědět o všech dobrých věcech a špatných věcech, které 
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jste vykonali. Můžete říci, že věci, které jste vykonali mezi běžnými lidmi, nejsou vaším vlastním 
konáním? Nemůžete se jen tak znovu reinkarnovat a pokračovat v dělání špatných věcí. Bohové se 
dívají na vaši bytost v její úplnosti, ne jen na jeden váš život. Proto tedy, vy, jako bytost, musíte  
zaplatit za všechno, co jste udělali. To je ten princip. Takže jestli člověk dělá špatné skutky, musí za 
ně zaplatit.

Má-li se odehrát zničení, je to jednoduše hrozivé! Jestliže mají být tělo a duše zcela vyhlazeny, 
jak jsou vyhlazeny? Dělá se to zabitím všech konkrétních bytostí celého života tohoto člověka. V 
okamžiku, když je tělo zabito, jeho duše a všechny jeho inteligentní bytosti – které mohou existovat 
v říších na této stejné úrovni – všechny budou zabity. Ale poté, co je zabit, není skutečně mrtvý. Jen 
opustil tuto úroveň a jeho mikroskopičtější bytosti stále existují. Poté jsou jeho mikroskopičtější 
bytosti zabity ve stejném okamžiku. A on musí během procesu zabíjení platit za svou karmu na 
každé úrovni. Jak za ni platí? Platí skrze svou bolest z toho, že je vyhlazován, a skrze všechno to 
utrpení  –  přesně  jako  trpění  všech  druhů  muk  v  pekle,  takových  jako  být  pálen  do  červena 
rozžhaveným plátem železa. Zkrátka, za všechno musí být zaplaceno skrze muka a pak je úroveň za 
úrovní  zabit.  Jeho existence  však poté,  co je  zabit,  stále  není  ukončena,  protože  stále  ještě  má 
bytosti složené z mikroskopičtějších částic. Bytosti na oněch úrovních musejí dále trpět, dále být 
zabíjeny. A poté  jeho  těla  na  ještě  mikroskopičtějších  úrovních  budou dále  trpět  a  dále  budou 
zabíjena,  dokud nejsou všechna  zcela  vyhlazena.  Ta muka jsou naprosto  děsivá!!!  Někteří  lidé 
říkají:  „Až zemřu, bude po všech zlých věcech, co jsem udělal,  veta.“ Jak by to mohlo být tak 
snadné?! Než po nich „bude veta“, musíte za všechny ty zlé věci, které jste udělali, zaplatit. Avšak 
tento „konec“ není skutečným koncem: jste uvrženi někam, kde je to strašně špinavé – nejšpinavější 
místo  ve  vesmíru.  Bohové  všichni  říkají,  že  lidský  chrchel  je  ta  nejšpinavější  věc.  Vy budete 
vhozeni  do  hrnce  s  chrchly.  Vám  se  zdá,  že  chrchly  nemocného  člověka  jsou  špinavou, 
nejšpinavější věcí. Ale řeknu vám, že nemohou být dokonce ani porovnány s těmi nejšpinavějšími z 
nejšpinavějších míst. Tento člověk bude svržen do nejšpinavějšího ze špinavých míst, přesto však 
bude mít záblesk vědomí a bude vědět, že je špinavé. Povězte, jaký to asi musí být pocit! Zůstane 
tam navždy a nikdy nebude schopen odejít. Právě toto je něco skutečně děsivého! Šákjamuni o tom 
nehovořil do takové míry. Mluvil pouze o peklu a zmínil osmnáct úrovní pekla. Každá úroveň pekla 
je  útrpnější  než  ta  předchozí.  Někdy  říkám,  že  ani  osmnáct  úrovní  pekla  nestačí  k  tomu,  aby 
vyrovnala hřích člověka za poškozování Velkého Zákona. Právě jsem vám řekl o něčem hrozivém!

Otázka: Mám to štěstí, že se mohu podílet na úkolu překládání Učitelových knih. V Zhuan Falunu 
Učitel  zmínil  „bláznivého  mnicha,  který  vymetl  Qina“.  Je  to  jméno  člověka  nebo  historická  
anekdota?

            Učitel: Ta historka o „bláznivém mnichovi, který vymetl Qina“ se opravdu stala. Příběh 
se odehrál v chrámu Lingyin v Hangzhou, v Číně. Zlý ministr Qin Hui v období dynastie Jižní Song 
přišel do chrámu, aby zapálil vonnou tyčinku. Místní mnich několikrát koštětem na zlého ministra 
Qin Huie zametl  špínu.  Qin Hui totiž  přišel  do chrámu, zrovna když zametal  podlahu. On pak 
použil koště, aby zametal směrem k Qin Huiovi, zametal na něj špínu až do té míry, že se oči Qin 
Huie poulily zlostí. Jelikož byl ministerským předsedou, chtěl po svých mužích, aby mnicha zatkli, 
ale pak uviděl, že mnich je vyšinutý. Mohli byste říci, že byl pomatený, a on i pomateně vypadal, 
ale ve skutečnosti pomatený nebyl. Ve skutečnosti byl docela rozumný. Kultivační metody byly v 
minulosti zvláštní. Nemůžeme vás nechat následovat takovéhle cesty. Myslím, že tato společnost by 
měla problém, kdybyste všichni byli vyšinutí. V tomto případě byla situace toho mnicha způsobena 
kultivačním stavem. „Qin“ znamená Qin Hui, ten Qin Hui, který způsobil smrt Yue Feie3. Je to 
kultivační příběh ze staré Číny. 

3 Yue Fei – Čínský válečný hrdina, který žil mezi lety 1102-1141 n. l. Yue Fei byl proslulý svou statečností a 
oddaností státu (pozn. překl.).
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Otázka: Jak dlouho trvá, než se člověk může znovu reinkarnovat?

Učitel: Á, ptáš se: „Jak dlouho tam člověk zůstane, než se znovu reinkarnuje.“ Děláš si poněkud 
přílišné starosti o věci, které se tě netýkají. Tyto věci jsou uspořádány těmi jednotlivými bohy, kteří 
jsou zodpovědní za reinkarnaci a záležitosti v lidském světě. Je to všechno vykonáno jimi podle 
situace osoby a jejího karmického stavu. Avšak existují určité situace, kdy někteří lidé musejí čekat 
dlouho, než se reinkarnují; jiní čekají jen krátkou dobu. Proč? Řekněme, že když se lidské bytosti  
reinkarnují do společnosti,  obvykle přicházejí  ve skupinách. Pak tedy místo toho, aby se někam 
reinkarnovaly  náhodně,  přišly  by často jako skupina.  Lidé  uvnitř  skupiny vytvářejí  mezi  sebou 
během jednoho života určité společenské vztahy a v dalším životě je to opět uspořádáno tak, že jsou 
ve společnosti příbuznými. Častokrát se zdá, že ti, kteří s vaší skupinou nesouvisejí, s vámi nemají 
nic společného. Lidé žijící v tomto světě všichni cítí, že někteří lidé ve společnosti se nezdají mít s 
nimi cokoliv společného, zatímco někteří jiní lidé se vždy zdají, že s nimi mají nějakou souvislost. 
Tito mohou klidně být lidmi v jejich skupině. Takže když nadejde čas pro reinkarnaci, skupina se 
často reinkarnuje společně. Ale nemusejí žít na stejném místě ani nepřijdou ve stejném čase. Vy 
přijdete první, potom později přijde on; někteří jsou staří, někteří jsou mladí. V každém případě 
přicházejí takto. Poté, co sem přijdete, mu v tomto životě splatíte to, co jste mu dlužili ve svém 
předchozím životě. Takto se věci mají. Jestliže jste k němu byli v jeho předchozím životě laskaví, 
bude vám on v tomto životě nápomocen a odplatí se vám něčím dobrým. Je to právě tak. Vztahuje 
se to k některým z věcí, které se stanou během reinkarnace těm, kteří nenahromadili mnoho karmy. 
Ti, jejichž karma je obrovská, se možná nebudou schopni znovu reinkarnovat jako lidská bytost. 
Reinkarnují  se jako rostliny, zvířata,  nebo nakonec jako materiály. Odstraněni jsou pouze až na 
samém konci.

Otázka: Řekl jste, že člověk na sebe nemůže převzít karmu druhých ani karmu svých vlastních  
dětí. Mé jednadvacetileté dítě se stává morálně zvráceným. Co mohu dělat, aby získalo smysl pro  
zodpovědnost?

Učitel: Nejprve odpovím na tvou první otázku. Smyslem je, že člověk naprosto nemůže změnit 
život druhých. Nemůžete dokonce ovládat svůj vlastní život,  neřkuli  životy ostatních.  Ať už se 
člověk snaží jakkoli usilovně, kráčí pouze po cestě své vlastní existence. Možná to vypadá, že jste 
získali  něco  svým vlastním  úsilím,  ve  skutečnosti  to  však  bylo  nevyhnutelné.  Pokud  byste  to 
usilovně  nezkoušeli,  neobdrželi  byste  to.  Je  to  proto,  že  usilovné  zkoušení  se  také  stává  vaší 
normální součástí, a vy zcela jistě budete takto jednat, když nastane čas. Přesto však pácháte zločin, 
jestliže nevychováváte své děti  nebo je neučíte,  jak se mají  správně chovat.  Rodiče sdílejí  část 
karmy, kterou vytvořily jejich děti, jestliže udělaly špatné věci v důsledku špatné výchovy. Ale je to 
jiná věc,  jestliže  dítě  nemůže být vychováváno od útlého věku, protože všechno je  uspořádáno 
předem. Proč je tedy máte přesto vychovávat? Učíte-li je, jak být dobrými lidmi, nebudou už dále 
vytvářet mnoho karmy, kvalita jejich života bude odlišná, a mohou se dokonce stát kultivujícími.

Co se týče splácení karmy za druhé, to je strašlivá věc! Je to proto, že kdybyste si měli přidat 
karmu ke své vlastní, nebyli byste schopni žít více než několik dnů, než byste zemřeli. Karma by 
byla obrovská – není to tak, jak si lidé představují. Odhalil jsem vám věci vysokých úrovní, ale vy 
je  často  chápete  lidským myšlením.  To nefunguje.  Co  se  týče  dítěte,  které  se  zkazilo,  máme 
zodpovědnost jako rodiče dobře je vychovat. Ale toto dítě je už dospělé a nebude vůbec poslouchat. 
Neukáznili  jste je, když bylo malé,  a zkazili  jste je. Bylo nevyhnutelné,  že až vyroste, stane se 
zkaženým.  Myslím,  že  je  obtížné  ho teď ukáznit.  Jestliže  vám naslouchá,  můžete  mu,  když je 
ochotno poslouchat,  nabídnout  laskavé slůvko doporučení.  Uděláte  nejlépe,  když neřeknete nic, 
když  je  podrážděné,  protože  říkat  něco  tehdy  je  totéž  jako  neříkat  nic,  a  možná  se  ještě  celí 
rozrušíte. Pokud se nedokáže ukáznit vůbec, není to vaše chyba. Ale stále jsme zodpovědní za to, že 
jsme je v minulosti dobře nevychovávali – o tom není pochyb. Jestliže bude další generace takto 
pokračovat, starší generace spáchala hřích.
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Může-li být člověk stále jasně uvažující, a je-li schopen najít sám sebe – to je, když je vyrovnaný 
– můžete mu dát přečíst knihu. Pokud ji může číst, stále tam může být cesta. Někteří z těch, kteří v 
minulosti spáchali zločiny, se kultivací Dafa polepšili. Existují také drogově závislí, kteří poté, co se 
k nám připojili  v kultivaci,  byli  vyléčeni.  Ale řeknu vám toto: určitě  neberte jakékoliv drogově 
závislé na naše místo, abyste odstranili jejich závislosti – poškodíte můj Dafa. Naše praxe takovýto 
druh věcí pro lidi nedělá. Lidé dělají špatné věci sami od sebe, takže za to musí trpět. My vám tady 
říkáme: moc našeho Velkého Zákona je nezměrná, ale je pro lidi k praktikování kultivace. Pokud 
opravdově praktikujete  kultivaci,  nešlo by to,  kdybyste  měli  tak špinavé tělo a mysl. Proto vás 
očisťujeme. To znamená, že se budete cítit lépe fyzicky, vaše zdravotní problémy budou pryč, nebo 
možná budou odstraněny vaše špatné návyky. Způsobí to takovéto druhy výsledků. Dělá se to za 
účelem kultivace, ne pro léčení lidí nebo očišťování lidí od jedu. 

Otázka:  Řekl  jste,  že  všechno na světě  má život.  Čím to  je,  že  někteří  lidé  jsou schopni  si  
vzpomenout  na věci,  které udělali  ve  svých předchozích životech,  ale  málo lidí  si  pamatuje,  že  
předtím byli rostlinami nebo zvířaty? 

Učitel: Je to proto, že jsi o žádných neslyšel. Neznamená to, že neexistují. Ve skutečnosti jich je 
docela dost. Někteří lidé si mohou pamatovat věci ze svých minulých životů, protože jejich mozek 
nebyl  úplně  vyprázdněn.  Během  jejich  reinkarnace  nebyl  jejich  mozek  vyčištěn  pořádně  nebo 
nebyla  pevně  uzamčena  jeho  paměťová  část.  Trocha  zůstala,  a  tak  mají  vzpomínky  na  svůj 
předchozí život. Co se týče rostlin, když jsem v Číně pořádal semináře vyučování Zákona, studenti 
mi po deseti dnech studia a kultivace napsali, co se dozvěděli ze svých zkušeností, a mnoho lidí 
zmínilo věci jako tyto. Věděli,  z jakého druhu rostliny se reinkarnovali.  Ale řeknu vám: není to 
vzhled  jejich  skutečné  bytosti,  je  to  pouze  jejich  vzhled  v  onom  konkrétním  životě.  Během 
koloběhu smrti a zrození se člověk může reinkarnovat jako cokoli. To, čím skutečně jste, záleží na 
tom, čím je vaše duše – pouze to je vaše skutečná podoba.

Otázka: Můžeme představit Zhuan Falun kněžím a jeptiškám v širokém rozsahu?

Učitel: Popravdě považuji každého z nich za běžného člověka. Stanou se bohy, pouze mohou-li 
opravdově uspět v kultivaci. Nyní jsou stále lidmi, obyčejnými lidmi. Je to jen tak, že mají odlišné 
povolání. Tak se na to dívám já. Avšak jejich práce se přese všechno vztahuje ke kultivaci, takže 
náboženství je pro ně překážkou. Tvrdohlavě lpí na svém náboženství a nejsou schopni ho opustit – 
to  je  největší  překážka v jejich  získání  Velkého  Zákona.  Ale  neexistuje  žádný způsob,  jak  jim 
principy  Zákona  sdělit.  Jestliže  jejich  srdce  není  tímto  nesmírným Zákonem vesmíru  pohnuto, 
nemusíte se s nimi dále trápit. A mají další obrovskou překážku: nečetli dokonce ani knihu [Dafa].  
To je obtížné vyřešit. To je jejich největší překážka. Existuje způsob, jak tuto překážku odstranit? 
Můžete si s nimi promluvit. Pokud vás budou vnímat, uslyší vás. Pokud nejsou ochotni vnímat to, 
co říkáte, nic jiného dělat nemůžete. 

Otázka: Zvířata nemohou jít do nebe, takže v nebeských rájích by nemělo žádné být? Je tento  
závěr správný?

Učitel: Není to tak, že zkouším s něčím přijít; učím princip vesmírného Zákona a jeho skutečnou 
situaci. Takže vaše mysl v tom musí mít jasno. Zvířatům je přísně zakázáno jít do nebe. Pokud 
chtějí jít do nebeských rájů, musejí se reinkarnovat jako lidé a pak praktikovat kultivaci, než mohou 
jít. Lidé do nebe také jít nemohou – také musejí praktikovat kultivaci. Potom tedy jsou v nebeských 
rájích zvířata? Ano. Všechno to jsou poslušná a laskavá zvířata. Jsou tam sloni a lvi,  také draci a 
fénixové. Nelze je porovnávat se zvířaty v lidském světě – jsou bohy, právě jako ti draci uctívaní na 
Východě. Ale jsou tam další organismy a také zvířata, z nichž velká většina byla zrozena v oněch 
dimenzích. Jsou vytvořena Zákonem pro bytosti na těch úrovních a jsou vytvořena, aby obohatila 
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prostředí  bytostí  vysoké úrovně na  těch  úrovních.  Ale  jsou  tam také  ta,  která  přišla  ze  Země, 
přestože se tam nedostala kultivací. Ráje některých Buddhů mají zvířata. Jak se tam nahoru dostala? 
Existují jiné způsoby. Například, mohla se tam nahoru dostat díky spáse Buddhů, i když mohla být 
něčím jiným než zvířetem, když byla na zemi. Mohla být lidmi. Nebudu toto téma rozebírat. Jinými 
slovy, měli byste přestat přemýšlet o těchto božských věcech. Opravdu nemají s vaší kultivací co 
dělat. Během kultivace byste si měli pospíšit ve zbavování se svých špatných myšlenek. Musíte se 
stát neobyčejným člověkem, změnit se v člověka ještě lepšího, a nakonec dosáhnout úrovně boha.

Otázka: Ve které dimenzi se nachází hlavní prapůvodní duch? Ovládá současně těla ve všech  
dimenzích?

Učitel:  Je to tak.  Ale není to tak úplně,  protože jeho část,  která je oklamána a zablokována 
iluzemi běžné lidské společnosti, se není schopna zapojit do hry.

Myslím, že tato konference Fa byla velkým úspěchem. Zatímco jste si sdíleli své zkušenosti a 
porozumění, většinu času jsem tam nahoře poslouchal. Na této konferenci jsem zjistil, že bělošští 
studenti  v Evropě rychle  pokročili  a  jejich  pochopení  Zákona je  hluboké.  To se nikdy předtím 
nestalo – je to pozoruhodné. Jinými slovy, tato konference Fa byla naprostým úspěchem a dosáhla 
svého cíle. Myslím, že tato konference podnítí, přinejmenším mezi studenty, které máme v současné 
době, vlnu studia Zákona. Budete si tohoto Zákona cenit ještě více, a zároveň s tím tento Zákon šířit 
a umožníte více lidem přijít se tento Zákon učit. Uvědomujete si drahocennost tohoto Zákona čím 
dál  více,  a  je  to  proto,  že  jste  došli  k  poznání  principů  Zákona  na  různých  úrovních  svou 
nepřetržitou kultivací a zdokonalováním. To vám umožnilo porozumět, co to je. Čím více Zákon 
studujete, tím drahocennějším jej shledáte. Takže to, co nám umožní nejlepší pokrok, je hodně číst 
knihu. To, že čteme knihu hodně, nám umožní postoupit nejrychleji. 

Od začátku až  doteď byl  každý z našich  zde sedících  studentů  schopen poslouchat  opravdu 
pozorně, opravdu přemýšlet a vztahovat věci na sebe. To je vynikající. Doufám také, že díky této 
konferenci Fa v blízké budoucnosti pokročíte ještě rychleji – pokročíte ještě rychleji tím, že budete 
čerpat sílu tohoto Velkého Zákona a sílu konference Dafa. Až vás uvidím příště, budete mít za 
sebou ještě větší průlomy a ještě větší změny. To se rozumí samo sebou, o tom není pochyb. Můžete 
pouze pokročit více a více a ještě blíže postoupit k Dovršení.

Nechci už nic víc říct, protože jsem už mluvil hodně. Vy všichni – zejména dlouholetí studenti – 
víte co dělat. Jen doufám, že dokážete vyvážit studium Zákona, svou práci a další věci, které děláte 
mezi běžnými lidmi. Doufám, že budete praktikovat kultivaci vznešeným a čestným způsobem a 
budete usilovat o brzké dosažení Dovršení. 

(Český překlad naposledy upraven 5. 10. 2014.)
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