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Neviděl  jsem vás  dlouhou dobu.  Mnoho z  vás  zde  přítomných,  velká  část  z vás,  mě  nikdy 

neviděla osobně. Avšak kultivovali  jste se dobře a já mohu říci,  že žádný opravdový kultivující 
nebyl zanechán. Je to stejné, ať už jste mě viděli nebo neviděli osobně. Nebude s  vámi zacházeno 
rozdílně, pokud se nadále kultivujete na této cestě kultivace. (Potlesk)

Většina z vás zde přítomných jsou pomocníci a mnoho Velkému Zákonu přispěli. Myslíte si, že 
věci, které děláte, vypadají docela jednoduše a jsou rozdílné od řídící práce běžné osoby, za kterou 
člověk  dostává  zaplaceno.  Vy děláte  věci  zcela  ze  svého  nadšení  a  svého  pochopení  Velkého 
Zákona. Ty věci se jeví jako docela jednoduché a vypadají, jako by na nich nebylo nic ohromného. 
Avšak mohu vám říci, že ty věci, které vypadají světsky na této obyčejné lidské straně, mohou být 
skutečně závažné ve sféře vaší kultivace – sféře, kterou nemůžete vidět. (Potlesk). Jinými slovy, 
neměli byste pokládat svoji práci pro Dafa za něco jednoduchého. Protože děláte tuto práci, měli  
byste ji dělat dobře. Bytosti vysokých úrovní mi často říkají, že si myslí, že vaše schopnost přispět 
zde Velkému Zákonu položila vynikající základnu pro vaše budoucí životy na neuvěřitelně dlouhou 
dobu v pozdějším historickém období. Jinými slovy, závidí vám, protože ony tu příležitost dělat 
takovéto věci nemají. Země by je nebyla schopna unést, kdyby všechny z nich přišly. Takže tato 
práce není tak běžná. V současnosti se ne tak mnoho věcí jeví jako pozoruhodné nebo přesahující 
obyčejné lidi v obyčejné lidské společnosti. Věci zkrátka vypadají takto světsky. Obvykle není v 
naší  kultivaci  mnoho dramatických  věcí  a  my si  upevňujeme svůj  charakter  uprostřed  různých 
druhů problémů, které se projevují mezi světskými lidmi.

Ve skutečnosti  mnoho našich  dlouhodobých praktikujících  v Čchang-čchunu ví,  že  to  vůbec 
nebylo snadné, když jsme poprvé začali  vyučovat tento Zákon a naše cvičení v raných dobách. 
Předtím než jsme byli schopni rozšířit tento Zákon široko daleko a seznámit s ním více lidí, prošli 
jsme obtížným obdobím zkoušek a strastí. Takže naše práce nebyla na začátku vůbec jednoduchá. 
Nicméně jsme tím prošli. A bylo to zde v našem Čchang-čchunu, kde jsme udělali ten první krok 
představení tohoto Zákona veřejnosti. Co jsem učil v té době, nebylo tak hluboké jako to, co učím 
dnes.  Učil  jsem pouze  věci  přechodného období,  právě  takové,  které  vedly  od  čchi-kungu  ke 
skutečnému Zákonu. Později jsem postupně, skutečně odhalil tento Zákon a umožnil více lidem, 
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aby ho poznali. Bylo to uděláno velice systematicky, ale nepodobalo se to způsobům, ve kterých se 
vyvíjí  plánování  a  uspořádávání  věcí  obyčejných  lidí  v  lidské  společnosti.  Nenásledovali  jsme 
administrativní  a  manažerské  způsoby  používané  ve  společnosti  světských  lidí,  ani  jsme 
nenásledovali  žádné  jiné  formy.  Vypadá  to,  že  všechno  přichází  docela  přirozeně.  Ale  bylo 
uspořádáno, aby to bylo uděláno od jednoduchého po hluboké, protože vyučování takto nesmírného 
Zákona je vážnou věcí.

Mnozí  z  vás  zde  v  publiku  jste  dlouhodobí  praktikující.  Přemýšlejte  o  tom  všichni.  Mezi 
obdobím,  kdy byl  Zákon vyučován poprvé,  a  dneškem jste  si  díky  kultivaci  v  tomto dlouhém 
časovém úseku vyvinili hluboké pochopení Zákona. A existuje mnoho lidí ze všech profesí, kteří se 
kultivují. Čím  lepší vzdělání člověk má, tím rychleji rozumí Zákonu. Tento jev není v obyčejných 
čchi-kungových  metodách  k  vidění.  Proč  ne?  Protože  náš  Zákon  je  skutečným,  spravedlivým 
Zákonem. Po dlouhém období kultivace jste si uvědomili, že tento Zákon není v žádném případě 
nějakou teorií   obyčejné  lidské společnosti.  I  kdybyste  hledali  ve všech vědomostech  lidstva –
východních i západních, starověkých či moderních – toto byste nenašli. Ale abychom vám umožnili 
co nejlépe mu porozumět, také jsme ho propojili s myšlením současných lidí a jejich koncepty. Je to 
proto,  že  každý  má  řadu  utkvělých  představ,  které  se  vytvořily  pobýváním ve  společnosti  po 
dlouhou dobu; má to co do činění s prací nebo profesí osoby. Například, někteří lidé jsou vědci, 
někteří jsou v armádě, někteří pracují v politických kruzích, někteří v obchodu a tak dále. Každý si 
zformoval řadu utkvělých představ, ať už ve smyslu svých vlastních úspěchů nebo svých názorů na 
svět.  Myslíte si, že pravda by měla být taková, zatímco jiná osoba věří,  že pravda by měla být 
onaká. Každý má svou vlastní řadu utkvělých názorů.

Mnozí z vás jste byli těmito utkvělými představami bržděni, když jste poprvé získali Zákon, a 
prošli jste tak postupným procesem porozumění. Samozřejmě, ti lidé, kteří začali studovat Zákon v 
pozdější fázi, postoupili rychleji a nezdálo se, že by v porozumění Zákonu měli mnoho překážek. 
Od samého začátku až do doby před jedním či dvěma roky bylo mnoho z vás, když získalo Zákon, 
blokováno  názory  získanými  po  narození.  Někteří  lidé,  aby  tento  Zákon  zhodnotili,  použili 
empirickou vědu, jiní, aby zhodnotili tento Zákon, použili dialektický materialismus a určili, zdali 
je  ve  shodě  s  materialistickou  dialektikou,  a  někteří  lidé  použili  hlediska,  která  si  vytvořili  v 
obchodním světě, aby tento Zákon zhodnotili. Jinými slovy, lidé rozličných společenských pozadí 
měli své vlastní překážky. Abych překonal tyto překážky, když tento Zákon vyučuji, pokouším se co 
nejvíce, abych byl v souladu s koncepty současných lidí a se způsoby, kterými uvažují. Mezitím, 
když vyučuji Zákon, odstraňuji všechny faktory, které vám brání v získání Zákona. Jak víte, když 
mnoho lidí čte mé knihy poprvé, myslí si, že mluvím o vědě. Ve skutečnosti to tak není. Používáme 
současné způsoby lidského myšlení, abychom prolomili a odstranili vaše představy a umožnili vám 
porozumět. Udělal jsem v těchto ohledech mnoho věcí. Uspořádal jsem to takto, protože jsem viděl 
současnou situaci lidstva. Cílem bylo umožnit vám mít z toho prospěch a získat Zákon, zatímco 
vyučuji  Zákon, bez toho, abyste byli  ovlivněni  svými názory. Ve výsledku bylo více a více lidí 
uschopněno získat Zákon během těchto několika let vyučování Zákona.

Pomocníci  a  dlouhodobí  studenti  v  publiku:  Vykonali  jste  velký  kus  práce,  přičemž  si  ani 
neuvědomujete, jak je mimořádná, skutečně mimořádná. Ve společnosti běžných lidí se jeví jako 
velice obyčejná. Tento Zákon byl přednesen veřejnosti, aby bylo umožněno více lidem, lidem všech 
profesí,  mu  porozumět.  Kdyby  ho  nikdo  nestudoval  a  nikdo  by  se  nekultivoval,  nic  by  to 
neznamenalo. Ale náš Zákon odhalil pravdu vesmíru, něco nevyřčeného od počátku nebe a země. 
Přístup, který jsme si  ve vyučování  Zákona osvojili,  je použít  uvažování  a koncepty, které lidé 
mohou  pochopit,  abychom  prolomili  a  odstranili  jejich  překážky  a  umožnili  jim  opravdově 
porozumět vesmírným principům. Takže už když jsem poprvé zveřejnil tento Zákon, věděl jsem, že 
lidé  nebudou  mít  žádný  problém  se  ho  učit.  Avšak  zda  by  lidé  mohli  opravdu  pokračovat  v 
uskutečňování kultivace, zahrnuje jednu otázku: Můžeme zajistit opravdové prostředí pro skutečnou 
kultivaci,  které  studentům  umožní  neochvějně  se  zlepšovat  během  období  získání  Zákona   a 
kultivace? To je nesmírně důležité.

Bylo  to  zrovna  včera,  co  jsem řekl  těm,  kteří  zodpovídají  za  asistenční  centrum v Čchang-
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čchunu: „Vaším nejdůležitějším úkolem je vytvořit pro naše studenty pevné kultivační prostředí, 
které je zbaveno rušení. To je vaše největší zodpovědnost.“ To samé  platí pro ty z vás, kteří tu sedí:  
vaší  největší  zodpovědností  je  zabezpečit,  aby vaše  pomocná  centra  a  cvičební  místa  byla  bez 
rušení, a vést ostatní v kultivaci. Samozřejmě, na počátku byly tyto věci udělány mnou. Nyní je 
děláte vy, protože jste součástí Velkého Zákona.  S takto mnoha lidmi je pro mě nemožné všude jít a 
dělat je osobně. Čína má přes dva tisíce krajů a každý kraj a město má mnoho cvičebních míst. Je 
pro mě, pro jednu osobu s tímto fyzickým tělem nemožné je všechny navštívit. Zákon byl poskytnut 
veřejnosti. Se Zákonem, všichni víte co dělat a činili jste se opravdu dobře. Nemáme žádná pravidla 
nebo nařízení.

Jak víte, když Šákjamuni vyučoval svou Dharmu, ustanovil více než sto přikázání, aby uchránil 
své  učedníky  od  problémů  v  kultivaci.  Jeho  záměrem  bylo,  aby  následovali  v  kultivaci  tato 
přikázání a vyhnuli se problémům, zaručuje tak, že dosáhnou Dovršení. Ale dnes nemáme žádná 
pravidla  nebo nařízení.  A proč ne? Protože nechci  použít  žádnou vnější  formu k ovládání  lidí, 
protože žádné vnější  formy, rozkazy nebo jiné prostředky nemohou změnit lidské srdce. Člověk 
musí změnit  své srdce sám. Pokud se on sám nechce změnit,  nikdo jiný to nedokáže.  Zákony, 
nařízení a předpisy mohou upravit pouze to, co je na povrchu, ne to, co je v jádru. Je to proto, že 
pokud srdce člověka není vůbec dotčeno nebo změněno, bude stále dělat věci podle svých představ, 
když ho nikdo nevidí, to je jisté. Takže co je nejklíčovější, je změna lidského srdce a pozvednutí 
lidské morálky. To je jediný způsob, jak od základu změnit lidi, aby se lidstvo stalo opět dobrým a 
kultivující dosáhli Dovršení. Není žádný jiný způsob.

My  všichni  jsme  pracovali  opravdu  tvrdě  a  udělali  mnoho  pro  tento  závazek.  Protože  jste 
kultivující, nemůžu děkovat všem tak, jak by to udělala běžná osoba. Spojili jste svou práci pro 
Dafa se svým vlastním vzestupem, vaše práce je naprosto neoddělitelná od vaší kultivace. Potíže, 
rozdílné názory a napjaté konflikty, se kterými se střetnete ve své práci, jsou nejlepší příležitostí ke 
zlepšení vašeho charakteru.  Vy pomocníci byste se nemohli  zlepšit,  pokud by vám nebyly dány 
takovéto možnosti. Myslím, že kdyby s vámi každý souhlasil a  udělal všechno, co mu řeknete, 
možná byste je vedli na scestí a dokonce to ani sami nevěděli, je to tak? Samozřejmě, nikdo z nás 
něco takového dělat nebude. Budete zlepšovat sami sebe v procesu kultivace a ve své práci. Jinými 
slovy, měli byste spojit svou práci se svojí kultivací. Nebudu říkat žádná slova vděčnosti, protože 
jste  mí  učedníci.  Žádný  mistr  by  neříkal  vděčná  slova  svým učedníkům,  takže  ani  já  nebudu. 
(Potlesk)

Mám opravdu velkou radost, že vás vidím. Občas se setkávám s některými studenty a vidím na 
vás velké změny. Dokonce i ti, kteří praktikovali krátkou dobu, se velice změnili.  Někteří z vás 
prošli docela podstatnými změnami. Víc než rok uplynul jako voda. Když se vrátím zpět ke své 
minulé přednášce o Zákonu v Čchang-čchunu, je to již několik let od doby, kdy jsem se s mnohými 
z vás setkal. Když jsem přišel do svého rodiště tentokrát, doopravdy jsem vás chtěl všechny vidět. 
Vždy jsme se museli zabývat jednou věcí: jakmile se někde objevím, na to místo přijde mnoho, 
mnoho praktikujících. To vyvíjí tlak na společnost v mnoha ohledech, zvláště proto, že se náš Velký 
Zákon učí tak mnoho lidí – úplné číslo dosahuje sta milionů, počítáme-li praktikující v Číně i v 
zahraničí. Navíc, jakmile jednou lidé Velký Zákon poznají, stanou se ve studiu Zákona pevní. Není 
to jako v některých jiných praxích, kde lidé praktikují jeden den a následujícího dne odchází.

Naše praxe je odlišná. Jsme zodpovědni těm, kteří se k nám přidají, a umožníme vám praktikovat 
kultivaci,  zlepšit  se,  opět  vzestoupit  a  dosáhnout  Dovršení.  A vy  to  můžete  vidět.  Také  jsme 
zodpovědni společnosti a naše chování je za všech okolností poctivé. [Naše praxe] je dobrá pro 
společnost,  jednotlivce a dokonce pro vaše domácí nebo jiné prostředí,  ve kterém možná žijete. 
Nemusím o tom říkat příliš mnoho – vy všichni to víte. Proto měl tento Zákon tak nesmírný dopad 
na společnost, proto byl jeho účinek tak značný a proto se ho tak hodně lidí přišlo učit. Jestliže se 
objevím na určitém místě, přijde mnoho lidí a to způsobí různé nesnáze. Někteří studenti se mě 
ptali: „Učiteli,  můžete přijít  do našeho města?“ Je pro mě obtížné jim odpovědět. Jestliže jejich 
požadavkům vyhovím,  pak tam budu muset  jít,  takže  je  pro mě těžké  cokoli  říci.  Pokud bych 
souhlasil  a  šel,  dobrá,  místní  praktikující  to  rozšíří  a  před  mým příjezdem tam již  bude velké 
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shromáždění. Toto se pravděpodobně stane. A pak, když je počet lidí velký, některá oddělení vlády, 
která  nás  dobře  neznají  nebo  nám  dobře  nerozumějí,  by  nám  možná  mohla  vystavět  nějaké 
překážky. To by narušilo kultivační prostředí našich studentů, takže nechci takovéto věci dělat.

Nicméně, dnes jsem sem přišel z následujících dvou důvodů: zaprvé, neviděli jsme se přes rok a 
toto je mé rodiště, takže udělejme výjimku. Mimoto, setkávám se pouze s pomocníky. Mohu se 
setkat jenom s pomocníky, protože zde není žádné dostatečně velké místo, kde bychom se mohli  
setkat se [všemi] svými studenty. Avšak zde v Čchang-čchunu není místo ani natolik velké, aby 
pojalo desítky tisíc lidí, takže to můžeme udělat pouze tímto způsobem. Zadruhé, skutečnost, že žiji  
především v zámoří, pravděpodobně zabránila potížím. To jsou ty dva důvody. Ale nazáleží na tom, 
kde jsem, znám váš kultivační stav – znám situaci každého z vás. Budu se o vás starat, dokud se 
budete kultivovat a studovat Zákon.

Není to problém i v případě, že jste si koupili pirátské kopie knih, a to je jisté. Kniha s černým 
inkoustem na bílém papíře nemá sama o sobě žádný účinek. Ať už je to Čuan Falun nebo kterákoli 
z našich jiných knih, co doopravdy pracuje, je vnitřní význam a ty pravé významné příčiny za slovy. 
Ty nejsou v jiných knihách přítomny. Navíc nevadí, pokud máte ručně psanou kopii nebo pirátskou 
kopii: tato kniha bude mít přirozeně své vnitřní významy, pokud studujete Zákon a kultivujete se. 
Buddhův Zákon je bezmezný a projev jeho síly je prostě ohromný. A to je odlišné od pojetí času a 
dimenzí obyčejných lidí – zcela odlišné. Ale tím je řečeno, abyste nekupovali ty pirátské kopie, ve 
kterých byla předělána  typografická  sazba.  A pokud nějakou naleznete,  měli  byste  příslušnému 
vládnímu oddělení pomoci vypátrat a vystopovat jejich zdroj. Je v pořádku, pokud jsou tištěny z 
fotokopií původní typografické sazby, protože v tom případě tam nebudou žádné obsahové chyby.

Dnes vás chci především vidět. A stejně tak hodně lidí chce vidět mě, takže si dnes poposednu 
trochu výše. (Potlesk). Nyní, protože jsem zde, využiji této příležitosti, abych pohovořil o několika 
věcech. Není pro nás snadné se setkat. Pokud kdokoli z vás v publiku cítí potřebu položit mi otázky, 
můžete je napsat na proužek papíru a poslat  je  ke mně dopředu, já na ně odpovím. Ale buďte 
struční. Nemusíte předesílat své otázky věcmi jako: "Učiteli, ó tak moc mi chybíte" nebo "Tento 
Velký Zákon je tak velkolepý". To vůbec není nutné. Prostě napište své otázky a buďte věcní. Tímto 
způsobem je můžu rychle přečíst a neplýtvat časem, když na vaše otázky odpovídám.

Začnu proslovem týkajícím se dvou věcí.  O jistých otázkách jsem hovořil  dříve při  různých 
příležitostech. Avšak někdy jsou v několika specifických oblastech  nebo v několika specifických 
prostředích nápadnější,  takže [hovořit o nich znovu] je to samé jako opakovat to, co bylo řečeno 
předtím. Ale můžu vám je vysvětlit znovu podrobněji.

První otázka se týká toho, proč náš Velký Zákon nenásleduje gramatické zvyklosti. To se stalo 
velkou překážkou pro intelektuály  a  ty s pokročilým vzděláním, zvláště pro ty, kteří se věnují 
psaní  nebo literatuře nebo provádějí  výzkum čínského jazyka a tak dále,  tedy pro lidi  v těchto 
oborech. Proč nemůžeme následovat zvyklosti běžného lidského jazyka, když učíme Zákon? Jak 
víte,  význam  standardizovaných  termínů  byl  předem  rozhodnut:  „Toto  slovo  znamená  přesně 
XYZ.“ Navíc, standardizovaný jazyk je omezen a není schopen popsat nesmírný Zákon. V tomto 
obrovském vesmíru není  Země lidstva ani smítkem prachu ve smítku prachu uvnitř ještě dalšího 
smítka prachu. Tak je maličká. Jak by mohla obsáhnout tak nesmírný Zákon?  Jak by mohl být 
Zákon  vesmíru  omezen  zvyklostmi  lidských  jazyků?  Jak  by  se  mohl  přizpůsobit  zvyklostem 
lidských jazyků? To naprosto nelze.

Náš Zákon používá pouze lidský jazyk. Ohledně toho, jak je tento jazyk používán k vyučování 
Velkého Zákona, je dostatečné, pokud vám umožní porozumět – to je účelem. Proto se jazyk, který 
používáme, nepodřizuje gramatickým zvyklostem. Abych dnes mohl učit tento Zákon, nemám v 
mysli nic, co bylo vytvořeno pevně ustanovenými teoriemi. 

Další  věcí,  o  které  bych chtěl  promluvit,  je,  proč jsou v našem Dafa termíny systému Tao. 
Několik  lidí  z  naboženských  kruhů  nás  napadlo  se  slovy:  „Míchá  věci  z taoistické  školy  a 
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buddhistické školy. A pak mluví o vědě.“ Ve skutečnosti, jak by mohli vědět, že ať už je to věda,  
Tao  systém  nebo  Buddhovský  systém,  toto  všechno  je  jen  nepatrným  kousíčkem  nepatrného 
kousíčku  na  nejnižší  úrovni  tohoto  Dafa?  Protože  vyučuji   Zákon  současným  lidem,  musím 
samozřejmě  začlenit  do  svého  učení  koncepty  současných  lidí.  Nebyli  byste  tomu  schopni 
porozumět,  kdybych  měl  použít  jazyk  a  výrazy  nebes  nebo  kdybychom měli  vynalézt  mnoho 
nových termínů. Takže musím Zákon vyučovat takto.

Ale  proč jsou tam tedy termíny  systému Tao? Ve skutečnosti  jsem o tom mluvil  při  jiných 
příležitostech.  Náš  Velký  Zákon  dalece  přesahuje  sféru  Buddhovského  systému.  Učím  Zákon 
vesmíru s Buddhovským systémem jako základnou. Ať už je tento Velký Zákon jakkoli nesmírný, já 
uvnitř něho nejsem, zatímco vy všechny bytosti jste uvnitř něj. Jinými slovy, Zákon stvořil všechny 
bytosti stejně jako prostředí pro vaši existenci a formy vaší existence. Takže v rámci tohoto Velkého 
Zákona – to jest, uvnitř celého vesmíru – není samozřejmě Buddhovský systém jediným systémem. 
Samozřejmě existují buddhové, taové, a pak také existují různé druhy bohů, o kterých již nemůžete 
vědět, všechny druhy bohů.

Vesmír je tak veliký a Zákon, který vyučuji, je tak nesmírný, takže věci ze systému Tao a věci 
bohů jsou samozřejmě jeho součástí. Ve skutečnosti jste si neuvědomili, že jsou zahrnuty také věci 
západních  náboženství.  [Jsou  zahrnuty],  protože  lidé,  kterými  se  dnes  zabývám,  nejsou  jenom 
Číňané  nebo  jedna  jediná  národnost,  ale  mnoho,  mnoho  národů.  A  musím  přivést  všechny 
odchýlené věci a životy na úroveň jejich nejprapůvodnější,  nejpůvodnější  a nejlepší fáze.  Proto 
dělám věci tímto způsobem. Jinými slovy, přestože vyučuji Buddhův Zákon, vyučuji ve skutečnosti 
Zákon  vesmíru  z  pohledu  Buddhy. Protože  vzhled,  který  jsem si  pro  sebe  vytvořil,  je  vzhled 
Buddhy, není pro mě nesprávné nazývat Ho Buddhův Zákon. 

Musím k vám být zodpovědný. Nemůžu vás všechny vzít do Falun ráje Buddhovského systému 
nebo do rájů jiných buddhů. Všichni si myslíte tu samou věc: „Učiteli, chci jít jen do vašeho ráje.“ 
Co si myslíte, není špatné. Ale můžu vám říci, že se dívám pouze na vaše srdce. Pokud použijete 
koncepty obyčejných lidí  k přemýšlení o bozích nebo pokud použijete  obyčejné lidské způsoby 
myšlení, abyste porozuměli bohům, nikdy ty věci nepochopíte. Kdybyste dnes měli myšlení boha, 
všechny vaše představy by se změnily. Jestliže jste v minulosti měli své vlastní ráje, pokud jste sem 
přišli z různých úrovní, abyste získali tento Zákon, pokud jste byli taové či bohové, pak byste se 
měli vrátit na svá původní místa. Často vám říkám, že nemáte žádnou představu, kým jste byli nebo 
čím jste asi byli v minulosti. Měli byste se zaměřit pouze na kultivaci a měli se prostě přizpůsobit  
tomuto Velkému Zákonu. Jinými slovy, je jedno, kým jste byli – zda jste byli buddhou, taem nebo 
bohem – předtím než se můžete vrátit,  musíte se přizpůsobit  tomuto Velkému Zákonu vesmíru. 
Zaručuji vám, že budete zcela spokojeni s tím, co je pro vás v budoucnosti přichystáno. Nejen že 
budete dokonale spokojeni, ale to, co získáte, je také více, než si dokážete představit. Dám vám 
lepší  prostředí,  takové,  které  je  dokonce  lepší  než  to  původní.  Tyto  věci  jsou  mimo  vaši 
představivost. (Potlesk). Věci, které jsem právě řekl, vám mají vysvětlit, proč jsme použili věci z 
jiných náboženství – to je ten důvod.

Nyní o náboženství, myslím, že to je lidské pojetí a jako takové je pojmenováno lidmi. Pojetí 
náboženství  je  docela  nejednoznačné,  protože nemá pevnou definici.  Když Šákjamuni učil  svůj 
Zákon, neřekl,  že  to je  náboženství.  Ani  Ježíš  neřekl,  že  jeho [učení]  je  křesťanství,  ani  Panna 
Marie, že to její [učení] je katolicismus. Ve skutečnosti měli své vlastní způsoby, když se zmiňovali  
o  sobě,  a  měli  svá  vlastní  jména,  když se  zmiňovali  o  svých učednících,  ale  vůbec  to  nebyly 
koncepty  používané  lidmi.  Bohové  neuznávají  náboženství.  Proto  dnes  mnoho  zbožných  lidí 
nemůže uspět v kultivaci  ve svých náboženstvích.  Ve skutečnosti  se možná nechtějí  doopravdy 
kultivovat  a jenom cítí,  že [náboženství]  je dobré.  To, co ochraňují,  jsou jejich náboženství,  ne 
buddhové. Buddhové se dívají  jen na srdce člověka,  stejně jako se jen na srdce člověka dívají 
bohové.  Pokud se nemůžeš doopravdy kultivovat v náboženství, pak to neznamená nic. Nanejvýš 
můžeme říct, že ses obrátil na náboženství, nebo že ses stal mnichem nebo jeptiškou, ale neznamená 
to, že jsi buddhův učedník. Buddha se dívá jen na srdce člověka. Stát se mnichem nebo jeptiškou je 
pouze forma,  díky níž  vyjadřuješ  svou úctu buddhovi.  Pouze základní  přeměnou sebe sama se 
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můžeš stát  skutečným následovníkem buddhy. Pokud se tvé srdce nestane srdcem mnicha nebo 
jeptišky, nebo  pokud tvé  srdce  není  obráceno  k  náboženství,  pak  je  to  zbytečné.  Samozřejmě, 
možná  řekneš:  „Ale  mé  srdce  je  opravdu  oddané...“  Čemu  jsi  oddaný,  je  náboženství  a  tvé 
záměruplné formality, ne kultivace. Tím se nedosáhne ničeho.

Takže k této otázce, co především říkám, je, že tento Zákon je tak nesmírný, že zahrnuje všechny 
kultivační cesty a všechny bytosti ve vesmíru. Počet taoistických termínů, které jsem zmínil, je ve 
skutečnosti dost malý. Na Zemi bylo předáváno nemnoho spravedlivých náboženství, takže můžu 
mluvit pouze o těchto několika. Ve skutečnosti je ve vesmíru mnoho a mnoho kultivačních cest, 
třebaže v lidské společnosti jich existuje jen několik.

Protože  jsem se  s  vámi  chtěl  pouze  setkat,  nezamýšlel  jsem říci  více.  Pokud  se  týká  věcí 
vztahujících se ke kultivaci, nezáleží na tom, jestli mě vidíte nebo ne: jste schopni se kultivovat 
právě tak – není to problém. Ale vy mě vždy chcete vidět, takže jsem využil této příležitosti, abych 
se s vámi setkal. Nepřipravil jsem si nic víc, o čem bych s vámi hovořil. Cítím, že pro nás není 
snadné se setkat. Jak jsem řekl dříve, můžete mi posílat své otázky na proužcích papíru. Můžete 
nyní začít s posíláním otázek. Odpovím na ty, které je potřeba zodpovědět.

Otázka: Na našem cvičebním místě existují dva odlišné výklady vztahující se k článkům „Vykopat  
s kořeny“ a „Pro koho existujete“. První je takový, že je správné Dafa ochraňovat aktivně; druhý je  
takový, že bychom se měli soustředit na kultivaci, protože pozvedání praktikujících během kultivace 
je tím nejvyšším aktem ochrany Zákona.

Učitel:  Dovol mi, abych ti řekl následující. Poté co jsem napsal ony dva články, někteří lidé je 
byli schopni číst s myslí kultivujícího, zatímco někteří je četli s myslí běžného člověka. Někteří lidé 
se činili špatně, ale nepřiznali to. Dokonce i po tom, co jsem napsal, to stále neuznali a snažili se 
použít myšlení1 běžných lidí, aby se obhájili. Máme také studenty, kteří nahlíží do Zákona, aby tam 
vyhledali  některá  má slova,  která  jim mají  pomoci  se  hájit,  když  mají  mezi  sebou rozepři.  Vy 
všichni vytrháváte Dafa ze souvislostí tím, že používáte mysl obyčejného člověka. Nepokusili jste 
se  pochopit  Zákon  z hlediska  Zákona.  Kdybyste  změnili  úhel,  ze  kterého  jste  na  to  nahlíželi, 
nejednali  byste  takto.  Jakýkoli  problém,  se  kterým se setkáte,  se  vztahuje  k vaší  vlastní  mysli. 
Pojednání „Vykopat s kořeny“ bylo napsáno na popud události v Pekingu. Mnoho z vás o ní možná 
ví. Nechci mluvit o tom případu samotném.

Otázka:  Jestliže  Šákjamuni  pocházel  ze  šesti-úrovňového vesmíru,  proč  nebyl  schopen  vidět  
hranice malého vesmíru?

Učitel:  To není  něco,  čemu  bys  mohl  porozumět  s logikou  uvažování  běžného  člověka.  Ve 
skutečnosti  Šákjamuni  nepřišel  pouze  ze  šesti-úrovňového vesmíru.  Namísto  toho  přišel 
z mimořádně vysoké úrovně. Kdyby do lidského světa přišel z věcmi tak vysoké úrovně, bylo by to 
nemožné.  A  jelikož  lidé  oněch  dob  mohli  porozumět  pouze  omezeným  principům  Zákona, 
Šákjamuni vyučoval Zákon arhata. Co přetrvalo do dnešních dob, není nic víc než to. Ale v oné 
době vyučoval mnoho principů Zákona na vyšších úrovních, přestože žádný z nich nebyl předáván 
dále. V průběhu více než čtyřicetiletého období vyučování Zákona vyučoval Zákon uvnitř „Velkých 
čtyř“. Tyto věci nemají  nic společného s vaší kultivací.  Dovolte mi vám říci,  abyste si nelámali 
hlavu nad tím, kdo je nějaká osoba či odkud pochází. Někteří z vás v publiku přišli také z velmi 
vysokých úrovní, ale nemůžete nic vidět, dokonce ani věci nad úrovní lidí. Pro kultivující, stejně 
jako pro jedince, kteří vyučují Zákon, to musí být takto a musí zde být omezení, aby mohli zůstat na 
této zemi. Řeknu vám, že kdyby má mysl neobsahovala žádné běžné lidské myšlenky, ani já bych 
zde nemohl zůstat. Předtím než jsem začal s tímto závazkem, sestavil jsem si lidskou mysl, abych 
mohl zůstat mezi lidmi a učit vás Zákon tímto způsobem. Mnoho věcí je mimo vaše chápání.
1 Poznámka překladatelů: čínský termín zde (a na některých jiných místech) použitý, xin, by mohl 
být překládán také jako „připoutání“, „myšlenky“, „záměry“, „pocity“ atd.
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Otázka: Ovlivňuje vada řeči práci pomocníka?

Učitel: Vada řeči může být malá nebo velká. Jestliže nepatrně koktáš nebo tvůj jazyk má menší 
vadu, či pokud jsou tvé vyjadřovací schopnosti poněkud slabé, žádná z těchto věcí neovlivní tvoji 
práci. Avšak jak se stále více a více lidí dnes učí Velký Zákon, je společenské postavení těch, se 
kterými přicházíme do styku, stále vyšší a vyšší. Pak tedy podle mého názoru by nebylo vhodné, 
kdyby  každý  z nás  mluvil  rozvláčně.  A  lidé  s větším  vzděláním  nebo  vědomostmi  by  byli 
samozřejmě  ovlivněni,  když  by  se  začali  učit  Zákon.  Takže  bych  rád  navrhl,  že  jestliže  má 
pomocník vadu řeči, měl by najít někoho, kdo má hluboké pochopení Zákona a má více vědomostí 
(i když být více vzdělán není totéž jako mít hluboké pochopení Zákona),  aby mu pomohl. Ona 
osoba by měla mít pochopení Zákona na vysoké úrovni a studovat Zákon alespoň nějakou dobu; 
měla by projít nějakými zkouškami a být neochvějná. Můžeš požádat takovouto osobu, aby byla 
tvým pomocníkem, nebo by sis s ní mohl vyměnit místo, protože tvá práce pomocníka není pouze 
za účelem vykonávání takovéto práce; spíše je to pro kultivaci. Jestliže někdo prohlašuje, že musí 
být pomocníkem a nikdo jej z této pozice nemůže odstranit, pak bych řekl, že toto připoutání musí 
být dříve či později odstraněno. Nakonec se to stane. Měl bys mít na paměti, že jsi zde nepřišel  
proto, abys byl pomocníkem. Přišel jsi sem, abys dělal kultivaci. Nemyslím si, že menší vada řeči je 
problém 

Otázka: Až se vrátíme zpět skrze kultivaci, budeme schopni jít nad svou původní úroveň?

Učitel: Opět přemýšlíš svou lidskou myslí o božských věcech. V budoucnosti, až si budeš vědom 
všeho, budeš se cítit zahanben za tuto otázku, kterou jsi položil. Nedělej si starosti s těmito věcmi. 
Velký Zákon pro tebe vytvořil to nejlepší ze všeho. Měl by ses pouze soustředit na kultivaci. Ve 
skutečnosti se více z vás zajímá o návrat domů spíše než o to, být daleko od domova. Pro bohy jsou 
tyto věci naprosto odlišné od vašich pojetí. Není to tak, jak si myslíte.  

Otázka: Kolik rájů, kromě Falun ráje, je na vyšších úrovních?

Učitel: Tvé myšlení by se mělo zaměřit na kultivaci! Mohu ti říci, že jich je příliš mnoho na to, 
aby se daly spočítat. Dokážeš spočítat celkový počet molekul ve svém těle? Všechna těla uvnitř Tří 
říší se nazývají „lidská těla“. Lidské tělo je složeno z mikroskopických částic, které vytvářejí vrstvu 
větších  částic,  a  poté  ona  větší  vrstva  částic  vytváří  nicméně  další  vrstvu  ještě  větších  částic. 
„Lidské tělo“ je všeobecný pojem používaný uvnitř  Tří  říší.  Dokonce ani  nevíš,  kolik  je částic 
v samotných Třech říších! Jsou nespočetné. Bez ohledu na to, které úrovně v kultivaci dosáhnete, 
ani jeden z vás v publiku nebude nikdy vědět, kolik je ve vesmírů rájů. To je naprostá pravda.

Otázka: Praktikuji několik let. Při meditaci často usnu. Stále mě to trápí. 

Učitel:  Vy všichni víte o přetrpění těžkostí.  Avšak ty sis neuvědomil,  že tvá ospalost je také 
démon, který tě trápí a snaží se ti zabránit v kultivaci! Není to tehdy, když tvá síla vůle by měla 
převzít kontrolu? Nevěřím tomu, že když necháš své oči otevřeny, stále ještě budeš usínat! Otevři 
při cvičeních oči, jestliže to nedokážeš ovládnout. Musíš touto překážkou projít.

Otázka: Jestliže dítě odmítá poslouchat, když je trestáme, a když je stále tvrdohlavé, je správné  
nechat ho, ať  si vede svou?

Učitel: Ne tak úplně. Rodiče páchají zločin, když své dítě rozmazlují. Nemůžete říci, že stupeň 
morální zkaženosti, na který dnešní lidská společnost klesla, s vámi nemá nic společného, generace 
za generací. Dovolte mi říci, že musíte své děti vést k poslušnosti. Všiml jsem si, že společnost ve 
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Spojených státech je tak omezena svými zákony, že lidé nemohou své děti ukázňovat; trestání dětí 
je takřka porušováním zákona. Děti tak jsou rozmazlené a zkažené. Tyto děti dokonce neznají ani ty 
nejzákladnější  věci o lidském chování,  nehledě na způsoby. Jaká skupina lidí  se to  vytváří  pro 
budoucnost?!  Ale  rád bych vám řekl  toto:  Čína má určitou  tradici,  kde musíte  své dítě  vést  k 
poslušnosti a vychovávat. Nemůžete je rozmazlovat. Můžete jim naplácat nebo je vyhubovat. My 
říkáme, že kultivující by se neměli rozzlobit, ale můžete své dítě potrestat. Jestliže jsi v dobré náladě 
a naplácáš jim s úsměvem, stále budou cítit bolest. Cílem je dát dítěti lekci, říci mu, aby nedělal 
špatné věci. Vychovávání dětí není špatnou věcí. Můžeš o tom přemýšlet takto: „Nedělám to proto, 
že bych byl připoután ke svým věcem; je to dělání dobrého skutku pro společnost a pro budoucí 
lidstvo.“ Avšak když jsi k tomu příliš připoután, půjdeš do dalšího extrému. Co mám na mysli je, že 
není problém své děti potrestat, ale měl bys to dělat citlivě.

Otázka: Existujeme pro pravdu Buddhova Zákona?

Učitel: Předmět této otázky je dosti hluboký. Během kultivace jsou některé myšlenky, které lidé 
mají, správné. Abych byl přesný, Buddhův Zákon vytvořil životní prostředí pro živé bytosti a dal 
lidským bytostem život. Takový je vztah. Živé bytosti mohou existovat pouze pro způsob života ve 
svých sférách. Jsi-li velkou osvícenou bytostí, která je schopna se postarat o mnoho věcí pod svojí  
úrovní, pak možná existuješ pro více bytostí. Takový je vztah.   

Otázka: Jakmile začnu číst Zhuan Falun, cítím se ospalý...

Učitel:  Jestliže je tato otázka položena někým z našich pomocníků, pak si myslím, že bys měl 
přestat být pomocníkem a nechat jiné lidi, aby pro teď tuto práci dělali oni. Bylo by pro tebe lepší, 
kdybys studoval Zákon a udělal větší pokrok, než budeš opět pokračovat se svou prací pomocníka. 
Jestliže  se  cítíš  ospalý,  jakmile  začneš  číst  Čuan Falun,  pravděpodobně jsi  knihu nedočetl  ani 
jednou. Jak bys mohl vykonávat svou práci pomocníka? „Pomoc“ znamená, že musíš pomáhat – ale 
jak  můžeš  ostatním  pomáhat?  To,  co  zde  odevzdáváme,  je  Zákon.  Cvičení  jsou  pomocnými 
prostředky k dosažení Dovršení. Ať jsou tvé pohyby jakkoliv přesné, nemůžeš v kultivaci uspět bez 
Zákona. Zákon je tou nejdůležitější věcí. Být ospalý při čtení je totéž jako být ospalý při meditaci, o 
čemž jsem mluvil dříve.

Otázka: Jak to, že je myšlenková karma některých lidí vždy tak silná? A jak to, že se vždycky po  
určité době znovu objeví?  

Učitel:  Toto je běžný jev. Dovolte mi vám říci, vidím, že se v kultivaci opravdu činíte dobře, 
zvláště  dlouholetí  praktikující,  jsem  opravdu  šťastný,  když  vás  vidím.  Ale  můžete  mít  stejné 
problémy a čas od času se ve vašich myšlenkách mohou objevit nějaké špatné věci. Někdy mohou 
vaše myšlenky mít dokonce i příšerné věci a tyto věci se mohou stát horšími a horšími. Řeknu vám, 
proč to  tak  je.  Během vaší  kultivace,  jak  víte,  vás  přeměňujeme od mikroskopické  úrovně,  od 
utvoření vašeho bytí. Takže ta část, která již byla přeměněna, dosáhla standardu a nemůže být více 
nazývána lidskou. Potom tato část nemůže následovat, když vaše lidská část něco dělá. Kdyby to 
udělala, bylo by to to stejné, jako by bůh dělal něco špatného, a bylo by to to stejné jako by spadl.  
To by naprosto nebylo dovoleno.  Proto jak se postupně kultivujete,  části  vás,  které  se neustále 
přizpůsobují Zákonu, jsou oddělovány. Podobně jako letokruhy stromu, v kultivaci se rozšiřujete 
letokruh  za  letokruhem,  ven  směrem  ke  kůře.  Kůra  stromu  je  váš  vnější  povrch.  Takže  vy 
kultivujete  sebe od části,  která  již  byla plně  zkultivovaná,  a  rozšiřujete  se  směrem ven,  dokud 
nakonec nedosáhnete povrchu. Část, kterou jste zcela zkultivovali, je božská a ta část, která ještě 
musí být plně zkultivovaná, je lidská.

Začínám od mikroskopické úrovně vašeho bytí; to jest, začínám vás přeměňovat od nejvnitřnější 
části vaší bytosti. Změny na povrchu jsou proto docela nepatrné. Ale při kultivaci se musíte ovládat  
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celou cestu až do konce. Avšak dokud se změny neodehrají na povrchu, ve vaší mysli se budou stále 
myšlenky běžného člověka objevovat a občas mohou být docela špatné. Ale vy je můžete potlačit. 
To se účastní vaše sebe-ovládající  část,  zatímco v minulosti  jste je nemohli  potlačit.  Existují  na 
velmi hlubokých úrovních, takže jste je nemohli potlačit. Přestože teď nalézáte, jak se ve vaší mysli 
objevují špatné myšlenky, můžete je potlačit a ovládat své chování a myšlenky během kultivace. 
Toto je stav pouze v kultivaci Dafa. 

Abychom zajistili, že se můžete kultivovat bez zasahování, ta část, která byla plně zkultivovaná, 
musí být oddělena.  Ale abychom zajistili,  že se můžete kultivovat mezi běžnými lidmi,  věci na 
povrchu se pouze oslabí víc a víc. Například, řekněme, že vaše část, která byla plně zkultivovaná, se 
skládá  ze  sta  vrstev:  pak  pouze  jedna  vrstva  může  být  změněna  na  povrchu.  Toto  je  jenom 
k osvětlení  bodu,  že  v poměru  je  změna  na  povrchu  velice  malá.  Účelem  je  umožnit  vám  se 
kultivovat mezi běžnými lidmi. Kdyby vše bylo odstraněno a vy byste neměli názory či myšlenky 
běžných lidí, nebyli byste na povrchu více obyčejným člověkem a nemohli byste se kultivovat mezi 
běžnými lidmi.

Dovolte mi říci vám toto: kdybyste neměli mysl obyčejného člověka, věděli byste, co si myslí 
ostatní,  a vyrušovaly by vás rozličné druhy věcí. Za tím, nad čím lidé přemýšlí, existuje motiv, 
stejně tak jako za každým jejich pohybem, každým výrazem a sebenepatrnějším činem. Někteří lidé 
také mají opravdu hrozné myšlenky a hloubají nad tím, jak ostatní dostat. Někteří lidé přemýšlejí o 
všech možných špatných  věcech,  jako jsou zlodějské  činy  a  činy  prostitutek.  Vůbec byste  zde 
nemohli  zůstat.  Až  tak  zle  se  to  zaneřádilo.  Přijali  jsme  tuto  formu kultivační  praxe,  která  je 
nejrychlejší,  takže  zde  můžete  kultivovat.  Nedovolíme,  aby  vaše  část,  která  již  byla  plně 
zkultivovaná, byla dotčena; my ji oddělíme. Jak postupně kultivujete, pokračujete ve čtení knihy a 
neustále zlepšujete své vnímání a pochopení, nepřetržitě se rozšiřuje. Jinými slovy, dostává se  blíže 
a blíže k povrchu. Dovršíte se, jakmile je dosaženo povrchové vrstvy. Takže nebuďte zastrašeni tím, 
že máte stále ješte špatné myšlenky ve své mysli.  Ale pozor: pokud si pomyslíte: „Teď když to 
Učitel vysvětlil,  už chápu. Je to proto, aby se zajistilo, že mohu kultivovat mezi běžnými lidmi. 
Dobrá. Nechám je být,“ pak vaše hýčkání si jich je to samé jako nekultivování se. Takto to funguje.

Otázka: Učiteli, mohl byste prosím vysvětli, co to jsou „nadpřirozené techniky“?

Učitel: Nadpřirozené techniky se liší od náboženství k náboženství a od jedné kultivační formy 
ke druhé. A existují odlišné nadpřirozené techniky na různých úrovních. Obecně řečeno, jsou to 
různé metody používané v kultivačních praxích nebo pro předvádění. Jsou to prostě takovéto věci. 
Zahrnují léčení, krocení démonů a tak dále. Proč se je chceš učit? To, co jsi se již naučil, zahrnuje 
vše; pouze ti to nemůže být odhaleno. Co je pro tebe v současnosti nejdůležitější, je pozvedat sám 
sebe a rychle se navrátit. 

Otázka: Mohou být Tři říše chápány jako říše bohů, lidí a duchů?

Učitel: O Třech říších jsem mluvil při rozličných příležitostech. Také jsme to zahrnuli do našich 
knih. Tři říše je oblast  složená z těchto tří  hlavních částí:  Sféry touhy, Sféry formy a Sféry bez 
formy. Bytosti uvnitř Tří říší nemají dovoleno libovolně odcházet. Bytosti mimo Tři říše, ať jsou 
jakkoliv mocné, nemají  dovoleno libovolně vstupovat.  Toto je místo,  kde existují  všechny látky 
vztahující se k člověku. Samozřejmě, lidé ve světě, bohové a duchové jsou v něm také. Přestože 
jsou tam tyto bytosti, není to tak, jak si představuješ. Tři říše je sféra stanovená nebesy. Bytosti, 
které spadnou do Tří říší, nemají dovoleno vrátit se zpět na nebesa a nemohou Tři říše opět opustit; 
výjimkou, samozřejmě, jsou ti, kdo dělají kultivaci. Ne každý, kdo dělá kultivaci, je schopen odejít. 
Mnoho kultivujících není schopno dostat  se ven a mohou pouze zůstat  na zemi nebo zůstat  na 
různých úrovních uvnitř Tří říší. Bytosti mimo Tři říše nemají dovoleno libovolně vstoupit. Takové 
je toto místo. Je to neobyčejné místo. Jak to vidí bohové, je to nejšpinavější místo.  
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Otázka: Při studiu Zákona se někteří lidé stále cítí ospalí.

Učitel: Usínáte, když studujete Zákon, usínáte, když studujete knihu, a také usínáte, když cvičíte. 
Neprorazili jste ještě dokonce ani přes počáteční stupeň. Je to o síle vůle! Jak víte, během vaší 
kultivace, nejenže se budou prvky, které utvářejí vaši lidskost, snažit vás zastavit před vytrhnutím se 
z lidskosti,  ale  rovněž  všechno,  co  ustanovuje  lidské  prostředí,  vás  nenechá  odejít.  Musíte  se 
prolomit vším a překonat všechny druhy tvrdých zkoušek. Největším projevem je utrpení, které pro 
vás vytvořili. Utrpení přichází v různých formách, a ospalost je jednou z nich. Ti lidé, kteří nejsou 
schopni  se  kultivovat  nebo kteří  nejsou pilní,  si  neuvědomují,  že  toto  je  forma  těžkosti.  Nejsi 
schopen získat Zákon – nenechá tě to studovat Zákon – a ty si dokonce ani nejsi vědom toho, že je  
to zkouška. Dokud je  tvé srdce v Zákonu nebo dokud se chceš kultivovat,  proč to nepřekonat? 
Zpevni svou sílu vůle. Kdyby mohl být člověk buddhou pouze tím, že překoná ospalost, řekl bych, 
že to by bylo příliš snadné. Jak se budeš kultivovat, když ani nejsi schopen projít malou překážkou, 
jako je tato?

Otázka: Čas ke kultivaci je velice omezený. Pokud se odteď budu ještě více snažit být pilný, budu  
stále schopen vrátit se s vámi domů?

Učitel: Neznepokojuj se nad tím. A nemysli na to. Dokud máš stále čas ke kultivaci, měl by ses 
kultivovat  pilně  a  energicky.  Pokud  jde  o  to,  zda  se  můžeš  či  nemůžeš  vrátit  domů,  máš  tu 
příležitost; přinejmenším zde sedíš a vidíš mě osobně, je to tak? Stále máš příležitost. (Nadšený 
potlesk) Stále máš šanci, dokud se tato akce jako celek neskončila. Využij dobře dnešek. Jak nejlépe 
využít svůj čas, to je to, nad čím by ses měl zamyslet.

Otázka: Jsou nějací učedníci, kteří se Dovrší bez toho, aby si vzali své původní tělo?

Učitel: Samozřejmě že jsou tací, kteří se dovrší bez toho, aby si vzali původní tělo. Právě jsem 
řekl, že ne každý půjde do Falun ráje. Ti, kteří jdou do Falun ráje, si s  sebou vezmou svá těla. 
V tomto vesmíru 99,9 procent nesčetných kultivačních cest v minulosti a nebeské ráje v různých 
vesmírných tělesech nepotřebovaly těla. Ne každý přemýšlí tak příznivě o tom, mít hmotné tělo. 
Mnoho nebeských rájů vás naprosto nenechá vzít si s sebou tělo, když se tam vrátíte. Jestliže by sis 
vzal své tělo s sebou, porušil bys tamější Zákon, porušil bys Zákon na oné úrovni, Zákon, který jsi 
pochopil a ke kterému ses osvítil uvnitř Velkého Zákona vesmíru. Šákjamuniho učení „Přikázání,  
Pohroužení,  Moudrost“,  například,  je  projevem, který pochází  z Velkého Zákona vesmíru.  Je to 
samostatný systém – Přikázání, Pohroužení, Moudrost – ke kterému se osvítil Šákjamuni. Ne každý 
si bude muset vzít své tělo s sebou. Pouze ti, kteří jdou do Falun ráje, si potřebují vzít tělo s sebou.

Jiná věc je, že někteří lidé říkají, že si chtějí svá hmotná těla vzít s sebou. Není to nic jiného než 
běžná lidská myšlenka, která vyjadřuje strach obyčejného člověka ze smrti: „Jak nádherné by bylo, 
vzít si vše s sebou a nezemřít!“ Nehledě na to, zda si své tělo vezmeš či nevezmeš, necháme tě 
nakonec poznat, že jsi dosáhl Dovršení – nádhernou podívanou. (Nadšený potlesk).  Až náš Dafa 
ukončí  tuto  záležitost,  oné  [velkoleposti]  se  svou  výškou  nevyrovná  žádná  z jakéhokoliv 
náboženství. Ale jen nebuď vzrušený – musíš se kultivovat do okamžiku Dovršení.  

Otázka: Je neschopnost posadit se do úplné lotosové pozice spjata s úrovní charakteru člověka? 
Může takový člověk dosáhnout Dovršení?

Učitel: Vím, že mnozí lidé, kteří se nebyli schopni posadit ani do poloviční lotosové pozice, se 
nakonec dokázali  posadit  do úplné lotosové pozice.  Ale neříkám, že se musíš posadit  do úplné 
lotosové pozice, hned jak odtud dnes odejdeš. Pokud do toho, když to děláš, vložíš své srdce, je to 
v pořádku. Avšak je také možné, že někteří lidé mají více karmy v tomto ohledu, ale všechna bude 
odstraněna a přeměněna. Nic v tomto světě není závažnějšího než kultivace. Jsi ochoten přetrpět 
tolik  trápení,  aby  sis  vydělal  peníze,  jsi  ochoten  přetrpět  tak  mnoho  těžkostí  pro  jiné  účely  – 
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nemůžeš vydržet trochu těžkostí pro svou kultivaci? Když ty, člověk s tělem plným karmy, se chceš 
stát buddhou a dosáhnout Dovršení skrze kultivaci – je zde něco závažnějšího než toto? S jakým 
postojem bys  k tomu měl  přistupovat?  Není  to  tato  věc?  Co se  týče  toho,  jak  zvládneš  [sedět 
v plném lotosu] během kultivace,  nepožadujeme, abys to dělal hned od začátku. Můžeš to dělat 
postupně – to není problém.

Otázka: Někteří studenti říkají, že pojednání „Vykopat s kořeny“ se vztahuje k vykopání kořenů 
názorů jedince a že „Pro koho existujete?“ říká, že existujeme pro Zákon. Mají pravdu?

Učitel:  Nerýpej se ve významu slov. Co chci, abys pochopil,  je vnitřní význam a věci, které 
pochopíš během kultivace. Neměl bys ses rýpat v povrchním významu slov. Právě jsem říkal, že 
kdyby za slovy nebyl žádný vnitřní význam, pak by tato kniha nebyla odlišná od ostatních knih, 
které mají pouze slova z černého inkoustu na bílém papíře.  Protože v té knize je Zákon, pokud 
odložíš  stranou  svá  připoutání  a  budeš  tu  knihu  číst  bez  jakýchkoliv  názorů,  tvé  pochopení  – 
jakkoliv mnoho či jakkoliv málo to je – bude určitě správné. Jestliže budeš číst knihu, zatímco se 
držíš  jakýchkoliv  názorů,  které  nemůžeš  opustit,  či  zatímco  se  poohlížíš  po  omluvách  či 
ospravedlněních,  abys  zakryl,  kde  jsi  se  mýlil,  pokud  budeš  číst  knihu  s tímto  postojem,  pak 
neuvidíš nic. Opustíš-li své určité cíle, když čteš knihu, pochopíš všechno. Ať už pochopíš jakkoliv 
mnoho či jakkoliv málo, tvé pochopení nebude scestné. Avšak budeš-li číst knihu s jakýmikoliv 
připoutáními,  kterých se nedokážeš pustit,  pak neuvidíš vůbec nic, pak budeš schopen se pouze 
vrtat  v povrchním  významu  slov  a  hádat  se  s  druhými.  Čti  s klidnou  myslí;  zaručuji  ti,  že  si 
uvědomíš to, co bys měl vědět.

Věci, které jsem napsal v nedávné době, byly napsány neurčitě. Napsal jsem je takto schválně. 
Nechtěl jsem vám vytvořit větší překážky ve vaší kultivaci.  Čím jednoznačněji  vykládám, s tím 
většími problémy a překážkami se setkáte. Proto, určité věci jsou určeny pro vás, abyste se k nim 
sami osvítili. Nikdy to není tak, že by mé jednoznačné vyložení věcí učinilo vaši cestu hladkou. 
Zatímco se problémy, které máte v osvícení se k věcem, stávají menšími, zkoušky, se kterými se 
setkáváte a máte problémy jimi projít, se stanou většími. Nemyslete si, že slyšet víc je dobrá věc. 
Zákon vám ve skutečnosti byl předán ve své úplnosti. To, co zbývá sledovat, je to, v jakém stavu 
mysli se kultivujete.

Otázka:  Co  bych  měl  udělat,  aby  se  asistenční  centrum  stalo  prostředím  pro  opravdovou  
kultivaci?

Učitel: Nejsou zde žádné specifické požadavky pro toto. Nemáme žádná pravidla nebo omezení. 
Ale co se týká asistenčních  center, vyjádřil  jsem některé  své názory o vlastnostech pomocníků 
v některých svých krátkých pojednáních (to, co vy nazýváte „písma“), takže si je můžete číst jako 
doporučení.  Chcete-li  zlepšit  prostředí  vašich  asistenčních  center,  aby  dosáhla  určité  úrovně, 
nepůjde to, když studenti nedokáží udržet krok. A ty nemůžeš omezit  to, co dělají,  jakýmikoliv 
pravidly či omezeními. Povrchní omezení nemohou změnit lidská srdce – je to všechno falešné. 
Jelikož máme nové studenty, kteří se k nám připojují každým dnem, celková úroveň vašeho místa 
nikdy nedosáhne božského stavu. Vaše asistenční centra budou vždy místem, kde se kultivují lidé. 
Ale zároveň jste odlišní od lidí. To je proto, že vaše část, která byla plně zkultivovaná – ta část,  
která se stala bohem – byla oddělena. Proto je vaše práce skutečně těžká a mysli lidí, se kterými se 
setkáváte, jsou složité. To je jisté. Proto se můžete kultivovat. Dělejte věci podle Zákona a hledejte 
nejdřív uvnitř sebe, když nastanou problémy, a pak se podívejte na příčinu toho problému. Myslím, 
že takto se s věcmi vypořádáte dobře. 

Otázka: Jak můžeme pozvednout své pochopení z pocitového na racionální?
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Učitel:  Pro to neexistují žádné formy objevující se mezi běžnými lidmi. Není to jako způsob, 
kterým se učíš nějakou jinou teorii.  Když pozvedneš své pochopení na racionální,  zjistíš,  že jsi 
dospěl k tomuto pochopení, aniž bys to věděl. Avšak zanedlouho tvé pochopení zmizí. Je to proto, 
že  ta  tvá  část,  která  rozumí,  dosáhla  onoho  standardu  a  je  oddělena,  jakmile  si  vyvineš  ono 
pochopení. Pak, ihned potom, budeš mít pocit, že již více nerozumíš. Proto musíš studovat Zákon 
často, studovat Zákon neustále. Někteří z vás jsou schopni naučit se Zákon nazpaměť. Proč je to 
tak, že po nějaké době zapomenete i ty části, které jste se naučili nazpaměť opravdu dobře? Protože 
vaše část, která se naučila knihu opravdu dobře, se stala plně zkultivovanou a byla přesunuta. Co 
zůstává, je část, která stále nerozumí, takže stále musíte pokračovat ve studiu Zákona. 

Otázka: Musí ti praktikující, jejichž čínština není moc dobrá, studovat čínskou verzi Čuan 
Falunu, aby se zlepšili?

Učitel: To už více není problém. Nyní máme překlady v mnoha jazycích. Kdyby se mohl člověk 
zlepšit  pouze studováním čínské  verze,  nepotřebovali  bychom překládat  do angličtiny, italštiny, 
ruštiny, korejštiny a tak dále. Jinými slovy, můžeš se zlepšit právě tak čtením ne-čínské verze a 
Dovršit se právě tak. A, není tam vůbec žádný rozdíl, vložíš-li do toho právě tolik srdce. Žádný 
rozdíl. To, co je přeloženo, jsou pouze slova na povrchu, zatímco to, co dělá rozdíl, je význam za 
těmi slovy.

Otázka: Jsem odhodlaný uspět v kultivaci. Počítá se tohle jako připoutání?

Učitel:  Jsi-li  odhodlaný  kultivovat  se  k Dovršení,  nepočítá  se  to  jako  připoutání.  To,  co  se 
objevilo, je tvá původní povaha v nejlepším stavu. Ale myslíš-li na to každý den – „Chci dosáhnout 
Dovršení“ – a myslíš na to, ať děláš cokoli, pak bych řekl, že to je připoutání. Pokud máš toto přání, 
to stačí. Co ti zbývá, je pustit se do toho a kultivovat! Je-li tvá mysl zcela zaujata myšlenkou na 
Dovršení, kolik to vezme z těch věcí, které jsi vykultivoval? Nebylo by to připoutání?

Otázka: Když si někteří studenti přečetli  vaše písmo „Rozhovor s Časem“, začali být posedlí  
časem. Jak bychom měli pohlížet na tuto tendenci?  

Učitel:  Z otázek, které jste právě vznesli, mohu říci, že kdyby někteří studenti opravdu viděli 
božsky  vypadající  postavu,  která  k nim  přijde,  aby  si  je  odvedla  kultivovat,  skutečně  by  ji 
následovali.  Není to nebezpečné? Je tohle malý problém? Dovolte mi říci,  že jakákoli  obrovská 
hmota ve vesmírném těle je bůh. Lidstvo si myslí, že čas je nějaký pojem. Slunce vychází, nastala 
noc, rozednívá se, hodiny tikají, hmota se přeměňuje, plody v horkém počasí rychle hnijí, rýže se 
zkazila, obilí roste, čtyři roční období se střídají a všechno vypadá jako projev času. Lidé si myslí, 
že to je pojem. Ale popravdě, mohu vám říci, že výskyt všech těchto věcí je řízen Časem samotným. 
Je to bůh. I věci jako je východ slunce, západ slunce a rychlost oběhu Země okolo slunce jsou 
výtvory  Času.  Ale  Čas  je  mimořádně  složitý.  Odlišné  dimenze  mají  odlišné  časy.  Rozlehlejší 
prostředí má čas rozlehlejšího prostředí, a v ještě rozlehlejších prostředích jsou rozličné nezávislé 
časy menšího rozsahu. Jinými slovy, jsou tam mimořádně složité faktory. Normálně máme na mysli 
tento čas jako vesmírný čas. Pojetí času se liší v různých dimenzích.

Co jsem řekl o planetě, která je vzdálená 150 tisíc světelných let, jak věří současní lidé a vědci, 
je pouze lidským pojetím, které jsem používal, abych vám něco vysvětlil. Ve skutečnosti, ty věci, 
které lidé říkají, jsou všechny mylné. Odlišné planety mají svá vlastní pole, která je obklopují, a 
mají své vlastní časy. A ve vesmíru jsou různá prostředí mezi různými planetami a naší Zemí. Čas 
se také liší v různých prostředích. V této dimenzi, ve které existuje Země a ostatní viditelné planety, 
když budete počítat [vzdálenost] užitím našeho současného měření času, není to vůbec přesné. Při 
pohybu z jedné planety na druhou rychlost cestování nezůstává stejná. Spíše, různé prostory mají 
různá časová pole, či vesmírné časy, jak mohou být nazývány. Počáteční rychlost, kterou cestuje, je 
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velice vysoká, „fúúúúú“. Ale stává se pomalejší a pomalejší, jak se blíží k Zemi. Takhle to funguje. 
A jakmile vstoupí do různých časových polí, může se náhle stát rychlým nebo pomalým, jak běží, 
neustále mění rychlost. Dnešní věda nedokáže pochopit mnoho věcí. Čas ovládá mnoho věcí. Není 
to bůh?

Otázka:  Během  skupinového  studování  se  někteří  pomocníci  a  studenti  některých  studijních  
skupin baví o věcech, které se zdají nepodstatné.  

Učitel: Když studujeme Zákon, měli bychom se soustředit na studování Zákona. Nekomentujte 
Zákon samotný – to by bylo to stejné jako nechávat naše studenty definovat Zákon. Můžete mluvit  
o svých vlastních nedostatcích z hlediska Zákona. Nebo můžete říci: „Á, teď jsem si uvědomil, jak 
si mám v něčem vést.“ To je v pořádku. Ale musím vám říci, že vás nepodporuji v tom, abyste dělali 
takovouto věc příliš často. Co bych viděl nejraději, je, abyste často četli Čuan Falun nebo jakoukoli 
knihu Dafa a četli ji od začátku do konce. Jděte a čtěte knihy, a je-li tam slovo, kterému nerozumíte, 
někdo může vysvětlit povrchní význam toho slova. Co se týká významů za těmi slovy, ty nejste 
schopni vysvětlit. Každý bude mít své vlastní pochopení. Ty to můžeš chápat jedním způsobem, 
zatímco on to může chápat jinak. A pak se možná mezi sebou začnete hádat. Prosím určitě nedělejte 
takovou věc.

Mé spisy obvykle zahrnují mnoho vnitřních významů na početných a velikých úrovních a mají 
široký rozsah.  Takže  vy  je  rozhodně  nedokážete  vysvětlit.  Můžeš  vysvětlit,  čemu rozumíš,  ale 
ostatní  mohou  nesouhlasit.  Mohou  vysvětlit,  co  pochopili  na  svých  úrovních,  ale  ty  můžeš 
nesouhlasit.  Každý  má  své  vlastní  pochopení  a  pochopení  se  liší  od  osoby  k osobě  vzhledem 
k rozdílům v jejích úrovních. Pokud udržíš svou mysl klidnou a čteš knihu a studuješ Zákon bez 
jakýchkoli názorů, dokonce i když máš pocit, že nerozumíš, je zaručeno, že tvé pochopení nebude 
scestné. Jakkoli mnoho jsi pochopil a jakkoli mnoho víš, je ve skutečnosti způsob, jakým to má být. 
Je nerealistické žádat na studentovi, aby pochopil všechno v Dafa, hned jak začne praktikovat.

Otázka: Ve svém pojednání „Pro koho existujete?“ máte na mysli, že existujeme pro pravdu 
vesmíru nebo pro původní povahu čistoty a nevinnosti?

Učitel: Opět se rýpáš ve slovech. Říkám ti, že bys měl existovat sám pro sebe! (Potlesk). Když 
se nechceš kultivovat nebo Dovršit, záleží na tom, pro koho existuješ? Tvá kultivace a tvé Dovršení 
–  nejsou  tyto  pro  tvé  vlastní  vysvobození?  Popravdě,  co  jsem říkal,  vám mělo  říci,  že  zůstat 
neochvějný a neovlivněný jakýmkoliv zasahováním v procesu kultivace znamená být zodpovědný 
k sobě, je to tak? Měl bys být zodpovědný sám za sebe! Nebuď sveden těmi, kdo do tebe zasahují, a 
nežij pro ně. To je to, co jsem tím myslel.

Otázka:  Když  děláme  cvičení  ve  stoji  na  cvičebním  místě  podle  Učitelovy  kazety  s hudbou, 
někteří lidé dělají meditaci. Je to v pořádku?

Učitel:  Myslím, že nejlepší je, když provádíme stejné cvičení dohromady. Protože cvičíte jako 
skupina, je nejlepší, když všichni provádíte to stejné cvičení. Říkáte-li,  že chcete dělat meditaci 
samostatně, protože jste už cvičení ve stoji udělali, je to také v pořádku. Nejsme až tak přísní v tom, 
že byste to museli dělat určitým způsobem. Přesto však, protože děláte cvičení dohromady, myslím, 
že nejlepší je, když děláte tatáž cvičení dohromady. Uvidíte, že čím více jsou vaše pohyby sladěny, 
tím větší pole a tím větší síla se utvoří, a vaše ruce se budou pohybovat zároveň.   

Otázka: Když studujeme Zákon, má čtení nahlas stejný účinek jako čtení potichu?

Učitel: Není v tom velký rozdíl. Rozdíl je pouze v tom, na co jsou lidé zvyklí. Někteří lidé mají 
pocit, že si nepamatují obsah, když to čtou nahlas. Jiní říkají, že pouze čtením nahlas si to pamatují 
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dobře. Rozdíl je pouze v tom, na co jsou zvyklí. Oba způsoby by měly fungovat v závislosti na vaší 
situaci.

Otázka:  Někteří  lidé  si  myslí,  že  čtení  od  začátku  do  konce  znamená,  že  všichni  mají  číst  
dohromady nahlas. Je toto pochopení omezené?

Učitel:  Čtení od začátku do konce neznamená číst nahlas. A neznamená to číst slabým hlasem. 
Ani to neznamená číst potichu. Můžete to dělat, jak je vám libo, jakýmkoliv způsobem, který je pro 
vás pohodlný. Můžete následovat to, při čem se cítíte pohodlně, když knihu čtete.

 

Otázka: Jsou atomy těmi nejhrubějšími částicemi na povrchu těla buddhy?

Učitel: Užívám lidských pojmů, když vyučuji Zákon. Jestli jsou to přesně ty stejné atomy jako 
naše? Ne. To, co vyžaduje, není hmotná povrchová látka jakékoliv substance z naší dimenze, ale 
spíše obdobná hmota v jejich dimenzích, která je mnohem mocnější.

Otázka:  Když  člověk  zemře,  je  odhozena  vrstva  největších  molekul.  Pak  tedy,  jsou  těla  
v ostatních dimenzích stále složena z molekul, ale ne těch největších?    

Učitel:  Protože  lidské  bytosti  procházejí  stěhováním  duší  a  převtělováním  uvnitř  Tří  říší, 
všechna těla uvnitř Tří říší se nazývají lidská těla a všechny molekuly uvnitř Tří říší se nazývají  
molekuly, pouze mají různé velikosti a tak vytvářejí různé dimenze. Ale úplně takhle to není.

Otázka: Kde jsou buddhové, tam jsou démoni. Je to pravda i na nesmírně vysokých úrovních?

Učitel:  Na  nesmírně  vysokých  úrovních  už  žádní  démoni  nejsou.  Ale  stále  tam  existují 
protiklady různých druhů životů. Tento vesmír je tak rozlehlý, že je to mimo tvojí představu. A není 
to něco, co by sis mohl představit lidskou myslí.

Otázka: Aby se člověk zbavil závisti, je nutné změnit introvertní povahu člověka?

Učitel:  Být introvertní  je  záležitost  osobnosti,  zatímco závist  nemá k osobnosti  žádný přímý 
vztah.  „Jsem introvertní  člověk.  Skutečně  nerad  mluvím a  ostatním nezávidím“  –  není  mnoho 
takových lidí? 

Otázka: Neorganizujeme žádné aktivity, abychom neovlivňovali kultivaci studentů, šíření Zákona 
a studium Zákona. Je to ze strachu?

Učitel: Nejlepší je, když se každý náš student může kultivovat pevně. Ale někdy jsou skupinové 
činnosti, které děláme dohromady, skupinová cvičební setkání nebo konference Zákona uspořádány 
jako součást naší kultivace. Není chybné, když základním zřetelem je chránit kultivační prostředí 
Dafa před poškozováním. Jestliže je  ve vašem srdci místo toho strach, pak to musí souviset s vaším 
charakterem. 

Otázka: Bude  jednoruký člověk nějak negativně ovlivňovat Dafa, když bude dělat cvičení na 
našich cvičebních místech?

Učitel: Ne, nebude. Nemělo by to vadit.
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Otázka: Mí kolegové soutěží o dosažení titulů a to spotřebuje příliš mnoho času. Nechci usilovat  
o absolventský titul. 

Učitel: Řekl bych, že tvé myšlení je trošku příliš extrémní, protože jsem vám řekl, abyste se ve 
své kultivaci maximálně přizpůsobili chování obyčejných lidí. Ať je to titul nebo vaše snaha něco 
vykonat, je to pravděpodobně k tomu, abyste pochopili Zákon lépe. Může vám to rovněž prospět 
z hlediska šíření Zákona a pochopení Zákona v budoucnosti. A má to vliv na váš další osobní život. 
Dokud  naše  kultivace  neskončila,  měli  byste  se  maximálně  přizpůsobit  chování  běžných  lidí, 
zatímco kultivujete – není to špatně, když to děláte. Ve skutečnosti vaše studium k maturitě nebo 
studium za účelem získání titulu nebude ovlivňovat vaše studium Zákona. Usilování o absolventský 
titul rozhodně neovlivní vaše studování Zákona. Záleží na tom, jak ty dvě věci vyvážíte. Neměl by 
v tom být problém. Mnoho z vás vyřešilo věci takto a mnoho studentů ve škole to takto udělalo. Ve 
skutečnosti, mnoho z našich praktikujících, kteří mají pokročilé znalosti, porozumělo Zákonu rychle 
a jsou poměrně otevřené mysli, protože při vyučování Zákona to přizpůsobuji myšlení moderních 
lidí. Opravdu vidím rozdíl u lidí, jejichž úroveň vzdělání je trochu menší. Kdyby žádný z vás nešel 
na vysokou školu, lidé by řekli, že Falun Dafa utlačuje talenty ve společnosti běžných lidí. Nechcete 
přinést žádné ztráty našemu Zákonu, že ne? Nedělejte věci takhle; jsou zde pro to mnohé důvody. 
Dělejte věci tak, jak jsem vám říkal. Dokud jste nedosáhli Dovršení, pokračujte v tom, co máte 
dělat.   

Otázka: K čemu se vztahuje mikroskopická látka, kterou zmiňujete v „Rozhovoru s Časem“?

Učitel: Co jsem tím měl na mysli, je něco, co nejste schopni v současnosti pochopit. Týkalo se to 
rozmanitých a větších bohů. Vesmír je tak rozsáhlý. Je nemožné popsat ohromnou hmotu za použití 
lidských  konceptů.  Jak  o  tom  budete  mluvit,  když,  po  vyčerpání  všeho,  čeho  je  lidský  jazyk 
schopen,  stále  to  nedokážete  popsat?  Dokonce  i  když  jste  se  dokultivovali  k Dovršení,  stále 
nebudete schopni poznat, co je za vaší úrovní. Velikost Statutu Dovršení, ke kterému jsi se osvítil,  
určí velikost tvé moudrosti. To je to, čeho dosáhneš skrze kultivaci, a je to určeno tvojí úrovní.

Otázka: Jaká bude budoucnost pro lidi, kteří nepraktikují Falun Dafa, ale v běžném životě mají 
dobrý charakter?

Učitel: Budou se dále převtělovat v šestidílné stezce převtělování. Řekl bys, že by se mohlo dít 
něco jiného? Ať je jejich charakter jakkoliv dobrý, je to pouze vzhledem k měřítkům obyčejných 
lidí, je to tak? Když se to srovná s měřítky Zákona, nemusí být dobrý.

Otázka:  Občas  vidím  svým  třetím  okem  jak  dobré,  tak  špatné  věci.  Nemůžu  navštěvovat  
skupinové studium nebo cvičení. Velice mě tíží, že nemůžu projít touto překážkou.

Učitel: Nedopusť, aby byla tvá mysl ovlivněna, když vidíš věci, ať jsou dobré nebo špatné – tvá 
mysl je ovlivněna, tak jak tak. Je v pořádku, když vidíš to, co vidíš, ale nemysli na to a nedrž se těch 
věcí. Ber to jako sledování filmu. Ovlivnilo by to pak tvé praktikování? Nemyslím si. Jestliže by 
něco mělo narušit tvou praxi, bude to proto, že je ovlivněna tvá mysl, jak se snažíš rozlišit ty dobré, 
abys je mohl následovat, a snažíš se rozlišit ty špatné, abys je nenásledoval. Není pro vás dobré 
následovat kohokoliv. Ať jsou jakkoli dobří, stále pro vás není dobré je následovat. Žádný z nich 
vás  nemůže  vést  k Dovršení.  Dovolte  mi  říci:  V tomto  světě  není  žádný  bůh,  který  by  zde 
zachraňoval lidi. Když je rozšiřován tak obrovský Zákon, kdokoli by přišel, aby zasahoval, spadne, 
protože  to  je  to  stejné  jako narušování  Velkého Zákona vesmíru.  Ať je  to  jakkoli  mocný bůh, 
buddha, nebo tao, budou muset být svrženi dolů.  

Lidstvo začalo být pokřivené už dávno. Chování lidstva, věda lidstva a vše dnešního lidstva není 
to, co by lidstvo mělo mít. Kdyby se nevyučoval tento Zákon, možná by lidstvo už dávno vymizelo. 
Ve vesmíru existuje  utváření,  ustálení  a zničení.  Nemusíte přijmout,  že tam jsou katastrofy, ale 
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všichni, počítaje v to dnešní vědce, viděli výbuch četných planet ve vesmíru. Nemůže Země také 
vybuchnout? Proč by měly vybuchovat jenom ostatní planety? Samozřejmě, takováto věc se naší 
Zemi rozhodně nepřihodí. Jenom vysvětluji tento princip.

 

Otázka: V uspořádání atomů do molekul, jak je zmiňováno v Přednáškách ve Spojených státech 
a Přednášce v Sydney, je tam 200 tisíc nebo 2 miliony atomů? Co je správně?

Učitel:  Obojí je správně. Dokonce ani 20 milionů stále není špatně. Lidské myšlení má sklon 
pohlížet na věci z jedné dimenze. Jsou tam nesčetné vrstvy molekul. Protože věci, které pochopila 
současná  věda,  jsou  ve  všeobecném  smyslu,  použil  jsem  termíny  moderní  vědy,  když  o  nich 
mluvím. Chceš-li definovat počet, můžeš vzít 200 tisíc. Avšak to není přesné. Molekuly samotné 
mají mnoho vrstev a částice mají různé velikosti.

 Otázka: Ohledně záležitosti vystavování a uctívání soch buddhy, někteří lidé říkají, že ty sochy  
mají  na sobě Mistrova Těla Zákona, zatímco jiní  tvrdí,  že na sobě mají  Tělo Zákona  buddhy,  
kterého je ta socha.

 Učitel:  Právě jsem říkal, že tady lidi nezachraňuje ani jediný buddha. Co by ty sochy mohly 
mít? Na některých sochách jsou k vidění Těla Zákona původních buddhů, ale to je naprosto vzácné. 
Navíc,  jsou to pouze sochy ve starověkých chrámech, které mohou mít  Těla  Zákona původních 
buddhů. Než jsem přistoupil k tomuto závazku, dokončil jsem svou práci tam nahoře, než jsem se 
vrátil zpátky, abych se vypořádal s touto dimenzí lidstva a Třemi říšemi. Ve výsledku, zatímco tohle 
dělám, ti, kteří jsou zde zavření, se nemohu dostat ven. Ti, co zde nejsou zavření, nemají žádná Těla 
Zákona. Ale ti,  co zde jsou zavření,  se nezaplétají  do věcí a nic nedělají.  Když vidí, že jste se 
kultivovali dobře, možná si neodpustí, aby vám neřekli pár slov. Ale naprosto se nebudou plést do 
vašich záležitostí. 

Otázka: Někteří lidé říkají, že velká socha Buddhy Nebeského oltáře má na sobě Mistrovo Tělo  
Zákona, a proto představuje Mistra.

Učitel: Když jsem poprvé přišel do Hong Kongu, zjistil jsem, že na té soše buddhy nebyl žádný 
buddha a cíle zasvěcení nebylo dosaženo. Měla však na sobě nějaké zmatené věci, které se tam 
usídlily, tak jsem je vyčistil. Protože jsem tu sochu vyčistil, převzalo ji mé Tělo Zákona. Tohle se 
stalo. Uctívá ji tak mnoho lidí – jak by mohlo být tolerováno uctívání těch zmatených věcí?! Kromě 
toho, ta socha má podobu buddhy. Proto jsem se o ní postaral.

Otázka:  Po  dosažení  Zákona  nad  Trojitým  světem,  bude  mít  tělo  stále  příznaky  chorobové  
karmy?

Učitel: Ne. Ale těla našich kultivujících dnes jsou docela vnitřně zaneřáděna. Všechna jsou však 
upravována.  V jakémkoliv  spravedlivém  náboženství,  jakmile  osoba  překročí  Tři  říše,  stav 
chorobové karmy se už v jeho těle více neobjeví – naprosto ne. Ale předtím než dosáhne Statutu 
Dovršení, stále bude mít v běžné lidské společnosti  spory s ostatními a neshody prověřující jeho 
chrakter, po celou dobu, dokud se nedovrší. 

Otázka:  V těch  případech  v Pekingu  a  jiných  podobných,  jak  to  je  s těmi  neochvějnými  
kultivujícími, kteří dělali skutečnou kultivaci?

Učitel:  „Jak to je s těmi neochvějnými kultivujícími, kteří dělali skutečnou kultivaci?“ Co tím 
myslíš? Zdá se, že nikdo z nás ti nerozumí,  co tím myslíš. Máš tím na mysli,  že ty jsi se toho 
neúčastnil  a že jsi „neochvějně dělal  skutečnou kultivaci“? To zní, jako by sis hledal omluvu a 
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ospravedlnění toho, že jsi promeškal příležitost dosáhnout Dovršení. Snažíš se obelstít dokonce i 
mě. Nemohl jsem principy vysvětlit už více jasněji. Každá příhoda, každá taková velká událost, je 
nejlepší zkouškou a nejlepší příležitostí pro studenty, aby učinili ten nejlepší krok kupředu směrem 
k Dovršení. Někteří z nás byli schopni pokročit kupředu. Někteří měli pocit,  že [dělají  správnou 
věc]  tím,  že  se  nehýbou,  za  účelem skutečné  kultivace.  Když je  Dovršení  nablízku,  a  ty  stále 
nevykročíš, tak bych rád věděl, pro co by ses pohnul. Ty se nechceš doopravdy Dovršit a jen se 
chceš kultivovat. Proč se kultivuješ? Nekultivuješ se pro Dovršení? Ty vlastně hledáš důvody, abys 
mohl sám sebe omluvit, snažíš se najít omluvy pro své další připoutání. To není dělání skutečné 
kultivace a setrvání v neochvějnosti. Ve všech situacích svého každodenního života, skutečně jednáš 
jako někdo, kdo dělá skutečnou kultivaci a zůstává tak neochvějný?   

Otázka: Viděl jsem vás v parku a vy jste tehdy vypadal velmi vážně. Stále se uvnitř cítím nejistý.  
Mám strach vás vidět, a přesto vás chci vidět strašně moc.

Učitel:  Nemyslím,  že  bych  často  vypadal  vážně.  Když  jsem  byl  v Německu,  Francii  a  na 
konferenci sdílení zkušeností v Evropě, záměrně jsem říkal: „Dokud jsi schopen se učit a kultivovat, 
ať  jsi  udělal  jakékoliv  chyby,  zachráním  tě.“  Řekl  jsem,  že  jsem  otevřel  obrovské  dveře.  Ve 
skutečnosti jsou dveře, které jsem otevřel, tak široké, že už tam žádné dveře nejsou. Dívám se pouze 
do srdcí a myslí lidí. Nepřemýšlej příliš mnoho. Nikdy jsem nepociťoval vděčnost nebo zášť vůči 
žádnému člověku. Ať říkáš, že jsem dobrý nebo špatný, mou mysl to neovlivní – proto mohu znát 
vaše mysli. Pokud se chceš kultivovat a ty opravdu můžeš, budu za tebe zodpovědný.

Otázka: Co to pro nového studenta znamená, že je brán jako ten,  co má minulost s duševní  
poruchou, nebo duševní poruchu v rodině?

Učitel:  Neposkytla nemocnice diagnózu týkající se tohoto? [Zahrnuje to] nenormální chování, 
zmatenost  a nevědomost  člověka,  kým je.  Náš Zákon je  poskytnut  člověku,  aby zachránil  jeho 
hlavní duši. Pokud člověk ani neví, kdo je, komu bych Zákon dával? Přesně z tohoto důvodu ho 
nelze nikterak zachránit.

 

Otázka:  V průběhu  studia  Zákona  a  provádění  cvičení  jsou  v mé mysli  věci,  které  odporují  
Zákonu. Jsou to názory získané po narození. Ovlivní mě v budoucnosti?

Učitel:  Jestli tě ovlivní v budoucnosti? Neovlivňují tě už teď? Uvědomil sis, že to jsou názory 
získané po narození a nejsou tebou. Ty sám víš, že Zákon je dobrý; proč tvá mysl tyto názory 
nezarazí? Ty sám chceš dělat cvičení a meditaci, ale ony ti neustále zabraňují v tom, aby ses stal 
klidný a dělal cvičení. Jak je stále můžeš uznávat? Každá část tvého lidské těla je tebou, protože to 
jsi ty. Tvá pusa se otvírá, jak ty chceš, a vydává jakýkoliv zvuk, který chceš; ta pusa je tvoje. Tvé  
ruce se pohybují, jak chceš, protože ony jsou tebou. Tvé paže a nohy zrovna tak. Takže proč se tvé 
myšlenky nezklidní, když ty chceš, zatímco děláš meditaci? Je to proto, že ony nejsou ty. Jestliže 
nedokážeš tyto věci rozlišit,  jestliže je považuješ za sebe, nezachráníme tě. Není to tak? Jestliže 
uznáš, že ty špatné myšlenky jsou ty, nebudeme schopni tě zachránit. Tím, koho zachraňujeme, jsou 
lidé,  ne  démoni,  ne  tamty  věci,  které  nejsou dokonce  ani  démony. Je  to  jen  takový popletený 
nepořádek, který není schopný vytvořit žádnou nezávislou bytost. Působí tak, že se přilepí na tvé 
myšlenky. Mohli bychom je vůbec považovat za něco, co by mohlo být zachráněno a dosáhnout 
buddhovství? To je nemožné. Odstraň je v průběhu kultivace a později tě nebudou ovlivňovat.

Otázka: V Mistrově článku „Nebeská klenba“ není žádná interpunkce. Jaký vnitřní význam je  
tím vyjádřen?
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Učitel:  Když píšu klasickou čínštinou, myslím, že obyčejně nepoužívám žádnou interpunkci. 
„Nebeská klenba“ či „nebeská báň“ znamená „vesmír“. Když si utvoříte hranice ve svém pojetí 
pojmu „vesmír“, přejdu na jiný pojem, abych rozšířil vaše hranice. Také jsem používal slova jako 
„vesmírné tělo“. To je vše, co je v lidském jazyce, nic jiného už nelze použít. Nejsou žádná další 
slova, která by popsala něco většího, je to mimo dosah popsatelnosti.

Otázka: Mám v kultivaci strach. Na jaké úrovni se stanu klidným a neochvějným?

Učitel: Myslím, že za tvým strachem stojí velký problém. Jestliže jsi opravdu v kultivaci dosáhl 
velmi vysoké úrovně, nebudeš mít strach. Jak bys mohl mít víc strach, když se v kultivaci činíš 
lépe? Když se někteří lidé právě začínali učit, měli strach chodit v noci a byli bázliví. Jakmile začali 
praktikovat, stali se statečnými. Říkáš-li, že jsi dostal strach, jak pokračuješ v kultivaci, měl bys 
přijít na to, co jsou tvé problémy. To naprosto není záležitost úrovní. Nejsi to ty, kdo se bojí – ani ty 
sám nevíš, jak jsi se stal bázlivým. Někteří lidé kultivují v Dafa po dlouhou dobu, ale není dobré, 
jestliže jejich srdce nejsou v Zákonu. Jestliže nedělají skutečnou kultivaci a nezmění své základní 
věci  –  jestliže  nezmění  základní  lidské věci  –  nedosáhnou ničeho a mohou se objevit  všechny 
možné problémy. Úspěch jedince v kultivaci je poměřován zlepšením jeho charakteru, ne délkou 
času.   

 

Otázka: Je několik míst, ve kterých se Velká Cesta k Dovršení liší od Mistrových instruktážních  
videokazet. Čím bychom se měli řídit?

Učitel:  Velká Cesta k Dovršení se liší od videokazety? Všude jsem pohyby předváděl já. Jsou 
stejné.  Mohou tam být nějaké změny ve formulacích [instrukcí].  Nevěnuješ přílišnou pozornost 
nepodstatným věcem?  Měl  by  ses  soustředit  na  to,  co  je  důležité  ve  tvé  kultivaci.  Nevrtej  se 
v takových bezvýznamných maličkostech.

Otázka:  Dlouhodobí  studenti  a  noví  studenti  nesdílejí  stejné názory  a  dělají  věci  odlišně,  
přestože všichni pilně dělají pokrok. Můžeme je rozřadit do oddělených cvičebních míst?

Učitel:  Ne, nemůžete.  Věci, které říkají  dlouhodobí studenti,  pomáhají  novým studentům. To 
platí  vždy. Jestliže se student kultivoval velice dobře, je pro něj opravdu těžké poslouchat věci, 
které říkají noví studenti. To proto, že noví studenti na počátku mluví o mnoha věcech obyčejných 
lidí a chápou Zákon z hlediska obyčejného člověka. Nemůže to vystát, a nemůžeme mu to vyčítat. 
Takže jsem nevznesl žádné námitky, když někteří dlouhodobí studenti jdou domů a praktikují o 
samotě.  Přesto  ale,  pokud tvé  pochopení  nedosáhlo  takové  výšky, nemůžeš  to  vynutit.  Někteří 
jedinci v této situaci nejsou; když bezpochyby jsou schopni poslouchat nové studenty, trvají na tom, 
že nemohou, a straní se ostatních. Řekl bych, že toto je připoutání předvádění se, protože pocity 
oněch dlouhodobých praktikujících jsou přirozeným vývojem.

Otázka: Všechna hmota tam pochází odtud. Dost dobře tomu nerozumím.

Učitel: Skutečně, je pro tebe těžké porozumět. A není to pojetí, kterému jsi porozuměl. Jak víš,  
pokud chceš jít do nebeského ráje, musíš tak učinit kultivací a zbavováním se špatných věcí ve 
svém těle.  Chceš-li  si s sebou vzít  toto tělo, musíš je přizpůsobit  věcem tam, přeměnit  je v tělo 
buddhy, než si ho můžeš vzít s sebou. Je to záležitost povýšení. Kdyby byly látky takto znečištěné 
umístěny v buddhově ráji,  nebylo  by to  hrozné?  To naprosto  není  dovoleno.  To,  co  je  tam,  je 
povýšená hmota. Všechny látky musí projít procesem povýšení, než mohou jít tam.

Otázka: Co je míněno „duchovenstvem“?
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Učitel:  Duchovenstvo  se  vztahuje  ke  kněžím,  farářům,  mnichům  a  podobně  v západních 
náboženstvích.  Nazývají  se „duchovenstvo“.  Lidé na Východě toto pojetí  nemají  a tento termín 
nepoužívají.

 

Otázka: Při skupinovém studiu někteří lidé překříží obě nohy. Ovlivní to jejich studium Zákona?

Učitel:  Když  medituješ,  sedíš  se  zkříženýma  nohama.  Jestliže  víš,  že  nemůžeš  sedět  se 
zkříženýma nohama po dlouhou dobu, a stane se to pro tebe tak bolestivé, že musíš křivit obličej,  
nebudeš schopen studovat Zákon dobře. Studování Zákona je naprosto zásadní. Nedělejte nic, co by 
ovlivnilo studování Zákona. Říkáš-li, že jsi schopen vydržet sedět s překříženýma nohama, je to 
samozřejmě  skvělé!  Klidně  to  takto  dělej,  když  posloucháš;  je  lepší  při  studiu  Zákona  sedět 
s překříženýma nohama.  Někteří  nejsou schopni  vydržet  takto sedět.  Jestliže  se  pro tebe  sezení 
s překříženýma  nohama  stane  nesnesitelné,  pak  by  sis  měl  nohy  uvolnit.  Nečekej,  až  ti  nohy 
znecitliví, než si je uvolníš. Do té doby bys nebyl schopen nic poslouchat. Myslel bys pouze na to, 
nenechat ostatní,  aby do tebe strčili.  Když studujete Zákon, měli  byste se zaměřit  na studování 
Zákona.    

Otázka: Jsou názory promíchány s citem?

Učitel:  Tvé  pojetí  není  správné.  Jakákoli  živá  bytost,  dokud existuje  v prostředí  Tří  říší,  je 
prostoupena citem. Toto prostoupení je odlišné od toho, když je člověk ponořen do vody, kde se 
s vodou stýká pouze jeho pokožka.  Všechno v buňkách jeho celého těla,  dokud jsou na úrovni 
molekul, je prostoupeno citem.

Otázka: Co přichází první mezi běžnými lidmi: cit nebo názory?

Učitel: Jakmile se narodíš, nacházíš se uvnitř citu. Dokonce ještě předtím, než ses narodil, byl jsi 
uvnitř citu. Když jsi byl v matčině lůně, už jsi byl uvnitř citu, jen jsi to nevěděl. Ale věděl jsi, že 
maminka je ti drahá. Názory jsou získány po narození. Utváří se postupně, jak člověk stárne. Čtyř- 
nebo pětileté dítě nemá žádné názory. Nevytvořilo si dosud žádné názory.

Otázka: Měli bychom plnit úkoly, které nám uložila asistenční centra. Ale někteří lidé říkají, že  
asistenti  jsou také kultivujícími a že bychom měli brát za svého učitele Zákon a následovat své  
vlastní uvážení, založené na našem pochopení.

Učitel: Dovolte mi nejdříve říct, že bychom měli s našimi asistenčními centry  spolupracovat ve 
všem, co děláme. Nemůžeš sám dělat, cokoliv chceš. Za druhé bych vám také chtěl říct, že věci, 
které  dělají  asistenční  centra,  jsou  všechny  schváleny  Asociací  Dafa  v Pekingu,  když  nejsem 
nablízku. Mnoho asistenčních center vykonalo mnoho práce a vykonalo ji dosti dobře. Musejí nastat 
chyby, protože oni jsou také těmi, kdo se kultivují. V tomto máš pravdu. Aktivity, které pořádají, 
jsou neoddělitelné od jejich kultivace. To je na mě, abych tomu věnoval nějakou pozornost. Neměli 
byste si všechno dělat po svém. Proto by nikdo z vás na tom neměl trvat. Jestliže skutečně udělají 
chybu, můžete jim to vlídně říct. Myslím, že pokud skutečně máte pravdu, neodmítnou to přijmout.  

Všichni  jste  kultivujícími.  Často  říkám  toto:  Když  s druhými  mluvíš  s  laskavým  srdcem, 
naprosto bez jakéhokoliv sobectví nebo vlastního zájmu, a úplně v zájmu druhých, tvá slova pohnou 
ostatní k slzám. Když je však to, co říkáš, sobecké a každé slovo, které řekneš, má za cíl potěšit 
každého, „Ó, aby mi náhodou špatně nerozuměl, když chci říct to a to,“ nebo „Raději bych si měl 
dávat pozor na to, co říkám, aby mě pak druzí nemohli později kritizovat,“ a obsahuje to všechno 
možné, pak vzkazy, které ta slova nesou, činné ve tvé mysli a z tvé mysli vyzařované, budou velice 
špatné. Je-li tvé srdce skutečně laskavé a bez  jakýchkoliv vlastních pohnutek, všechno, co řekneš, 
bude pouze čisté a laskavé.
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V minulosti, lidé ve starověku dělali věci velmi rychle. Dokázali ujít za den padesát kilometrů a 
koně dokázali ujet pět set kilometrů. Ti lidé nelhali. Jejich myšlenky byly poměrně jednoduché a 
soustředěné. Následovali jednu cestu, když něco dělali, a dali do toho všechno, aby to udělali dobře. 
To, co říkali,  mysleli  vážně.  Když něco slíbili,  zcela určitě to vykonali.  Takové by měly lidské 
bytosti být. Nyní lidé své sliby nedodržují. Dělají věci tak, aby se zalíbili všem. V minulosti byly 
myšlenky lidí, které z jejich myslí vyzařovaly, jako cesta – rovná čára – po které se pohybovali 
velice rychle, zatímco dnes se lidé snaží všem zalíbit. Strachují se o tohle, znepokojují se tamtím, a 
myšlenky pocházející z jejich mysli se pohybují vodorovně. Proto jejich mysli reagují rychle, ale 
jejich činy jsou pomalé. Někteří lidé otevřou pusu a chvíli zápasí, než řeknou jediné slovo. Proto se 
dnes lidé pohybují pomalu a mohou ujít pouze deset kilometrů, než nastane noc. S lidmi to bude 
beznadějné, když budou takhle pokračovat. Čím více složitější se stávají, tím horší se stávají. Každý 
to ví.

Někteří lidé však mohou říct: „Když nebudu složitý, ostatní mě využijí.“ Avšak já jsem vám řekl, 
že kdokoliv je zlý, ponese za vše, co udělal, následky. Přesně kvůli tomu, jací jsou lidé, protože vy 
lidé vždy chcete chránit v tomto směru sami sebe, lidská společnost byla zatlačena do takovéhoto 
stádia a jde to s ní z kopce. Takže každý má na té vině svůj podíl. Dokonce i když jste neudělali nic 
špatného v tomto životě, ve svých minulých životech jste udělali. Ve skutečnosti, vaše slova a činy 
se všechny přizpůsobují moderním trendům. Je to totéž jako nechat se unášet proudem.  

Otázka: Mám v sobě pocit naléhavosti a v kultivaci jsem se nečinil dobře. Obávám se, že už  
nezbývá dostatek času.

Učitel: Existují všechny druhy připoutaností, i taková jako je tato. Dokonce i v den, kdy máš 
překročit Tři říše, spadneš dolů, staneš-li se vystrašeným. Takže by ses neměl obávat ničeho. Čím je 
tento strach z nekultivování se dobře? Jediný strach jako je tento ti možná zabrání v kultivaci uspět. 
Prostě nechej své starosti odejít a kultivuj své já, nechej odejít všechna svá znepokojení. Nyní jsi  
získal Zákon, čeho by ses tedy měl obávat? V minulosti se říkalo: „Slyšel-li člověk ráno Tao, může 
za soumraku  zemřít.“ Nikdo nerozumí skutečnému významu tohoto. Co znamená „Slyšel-li člověk 
ráno Tao, může za soumraku  zemřít“ ? Znamená to, že jestliže někdo slyší ráno Tao, večer zemře? 
Ne. Znamená to, že jestliže ráno slyšel Tao, neobával by se, i kdyby večer umřel. To je skutečný 
význam. Přemýšlejte o tom všichni: „Slyšet Tao“ – kdo slyšel Tao? Jste to vy, kdo získal Tao. Není 
to, co naplňuje vaši hlavu, Zákon? To, co naplňuje vaši hlavu, je Zákon! Zákon, který naplňuje vaši 
hlavu, vplynul jistě do vaší mysli. Jinak byste si to nepamatovali.  Jak by mohla vaše část, která 
získala  Zákon,  jít  do  pekla  nebo  znovu  nastoupit  šestidílnou  cestu  převtělování,  jestliže  jste 
doopravdy zemřeli? Toto je část, která získala Zákon a byla Zákonem přizpůsobena. Naučil ses dnes 
tak nesmírný Zákon a znovu a znovu jsi četl knihu. Proč stále přemýšlíš o těchto věcech? Prostě se 
zaměř na kultivaci. Všechny strachy jsou připoutání a všechna připoutání jsou překážky. 

Otázka: Při studování písma „Rozhovor s Časem“ měli studenti odlišné porozumění Času.

Učitel: Je v pořádku mít odlišná porozumění. Jakmile slyšíte něco neobvyklého, vyvinete si poté 
další  připoutání.  Mohu vám říci  – a vás by to vůbec nenapadlo  – že mnoho,  mnoho věcí  jsou 
bohové; o některých z nich dokonce často mluvíte, aniž byste si byli vědomi toho, čím jsou. Tento 
vesmír je tak rozlehlý.  Je mnoho věcí,  které lidem není dovoleno znát.  Nestáváte  se ospalými? 
Necítíte se ospalí, jakmile čtete knihu, nebo nestanete se otupělí, jakmile studujete Zákon? Dovolte 
mi říci, že jsou to tito bohové na úrovni v této lidské dimenzi. Jestliže přes ně nemůžete prorazit, 
zůstanete  člověkem. Nedělají  vám něco záměrně – zacházejí  takto s  každým. Proto se lidé cítí 
unavení a ospalí. Chcete-li se odpoutat od bytí člověkem, předtím než to můžete učinit, musíte se 
přese všechno dostat. Jestliže půjdete podle nich, budou si myslet, že jste jenom člověk. 

Otázka:  V  Přednášce  v Syndey  a  v  Přednášce  ve  Spojených  státech mluví  Učitel  o  složení  
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dimenzí ve vesmíru a o původu života. Jak to souvisí s naší kultivací?

Učitel: Složení vesmíru a původ života má s vaší kultivací mnoho co dočinění. A mluvil jsem o 
nich z nějakého důvodu. Pokud jsi nestudoval Zákon dostatečně dobře, abys tam dosáhl, a úroveň 
tvé  mysli  té  úrovně  nedosáhla,  budeš  mít  pocit,  že  to  je  nepodstatné.  Ale  má  přednáška ve 
Spojených  státech  byla  zaměřena  na  více  než  tři  tisíce  vysoce  vzdělaných  jedinců  v publiku. 
Polovina z těchto studentů Dafa má tituly zahrnující doktorské a magisterské tituly. Někteří získali 
tři  až  pět  titulů,  tito  přítomní  byli  čínskou  elitou,  bylo  to  určeno  jim.  Tito  studenti  jsou 
specializovaní v širokém spektru oborů. Jejich mysli byly docela široké a otevřené. Když přijde na 
studování Zákona, má každý nějaký uzel. Uzly, které nejsou rozvázány, jsou překážkami. To, že 
jsem o těchto věcech hovořil, bylo proto, že jsem musel odstranit jejich uzly, založené na jejich 
specifických situacích. To byl jeden z důvodů. Samozřejmě, existují tam hlubší vnitřní významy. 

Otázka: Ohledně cvičení „Falun pozice ve stoji“, můžeme dělat jen jednu „kolo držící“ pozici?  
Ve cvičení „Pronikání dvěma kosmickými extrémy“ by měla nadloktí vést předloktí, nebo by měla  
předloktí vést nadloktí?

Učitel: Náš způsob provádění cvičení je velmi přizpůsobivý. Je v pořádku, pokud děláte jakýkoli 
z pohybů zvlášť. Je to navrženo takto přizpůsobivé, aby to vyhovělo potřebám pracujících lidí a 
umožnilo jim praktikovat kultivaci při jejich zaneprázdněných časových rovrzích. Nabídli jsme tuto 
vyhovující kultivační cestu. Můžete se kultivovat za jakýchkoli  okolností.  Když máte více  času, 
cvičte více. Když jste zaneprázdněni, můžete cvičit méně. (Dožeňte to později, až budete mít čas). 
Ale je nejlepší, když děláte cvičení celá. Takto to působí.

Když provádíte cvičení „Pronikání dvěma kosmickými extrémy“, nevede předloktí nadloktí ani 
nadloktí  nevede  předloktí.  Myslím,  že  celá  paže  se  pohybuje  jako  celek.  Ale  v pátém cvičení 
předloktí vede nadloktí. Když děláte cvičení „Pronikání dvěma kosmickými extrémy“, jestliže do 
svých předloktí vložíte sílu, vaše pohyby budou možná vypadat poněkud ladněji. Co zde říkám je, 
že byste se neměli  vrtat v těchto drobných detailech. Měli byste se soustředit na důležité věci a 
pustit se do studování Zákona!

Otázka: Jistá osoba mi začala zazlívat, že jsem jí zabránila v prodávání padělaných knih. Vzala  
některé z našich studentů, aby praktikovali odděleně. Jak bych s ní měl jednat?

Učitel: Pokud vydělává peníze prodáváním padělaných knih, řeknu vám zde jasně: Není mým 
učedníkem. Jestliže kupuje padělané knihy a prodává je studentům za nákupní cenu, potom kupuje 
knihy pro ostatní a nemůžete říci, že poškozuje Zákon. Pokud je text v knihách pozměněn a on to 
neví, pak byste mu měli  říct,  aby to už dále nedělal.  S problémem by mělo být naloženo tímto 
způsobem a tento spor by se neměl stát tak napjatým. Jestliže později začne oddělovat praktikující, 
aby vytvořil svou vlastní skupinu, pak toto rozhodně není chování našich učedníků Dafa. 

Otázka: Ve svých snech se často střetávám s něčím jako duchy, kteří ovládají mé tělo. Jakmile se  
to stane, vzpomenu si, že jsem učedník praktikující spravedlivý Zákon. 

Učitel: Nemějte strach, když vidíte špatné věci. Tyto strašlivé scény jsou možná častěji viděny 
novými praktikujícími, nebo těmi, kteří praktikovali nějaký čas, ale kteří nejsou pilní, kteří dělají 
velmi pomalý pokrok a kteří zůstali na stejné úrovni dlouhý čas. Proč je to takto? Je to proto, že 
v jiné dimenzi, na místě, které lidé nazývají „podsvětí“, je tak mnoho životů jako v našem světě. 
V noci, když jdeme spát, je na tom místě den. Když je zde pro nás noc, je pro ně den; když máme 
den, je  na tom místě noc.  Když v noci  spíte,  nastává pro ně čas vyjít  ven.  Starší  lidé  říkávali: 
„Nechoď v noci ven!“ Měli své důvody. Je to proto, že v noci je těchto věcí venku více. Odpočívají, 
když my máme den. 
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Když poprvé začínáte praktikovat kultivaci (začínáte z úrovně obyčejného člověka), jestliže je 
vaše třetí oko otevřeno na té úrovni, uvidíte je. Je to proto, že začínáte na velmi nízké úrovni,  na 
úrovni běžných lidí. Oni ví, že je můžete vidět, takže přijdou, aby se s vámi setkali nebo se možná 
objeví některé jevy, které zasahují do vaší kultivace. Všechny tyto věci jsou možné. Nicméně byste 
se měli dobře ovládat a přehlížet je a zaměřit se jen na studování Zákona a kultivaci. Pak touto 
úrovní projdete velmi brzy; po svém zlepšení je už více neuvidíte, protože vaše úroveň byla zvýšena 
a oni vás už dále nebudou schopni dosáhnout. Ačkoli se stále budete kultivovat mezi lidmi, prostor 
a čas toho pole, které obklopuje vaše tělo, budou změněny. Tyto věci se stanou velmi malými. Ve 
výsledku už je dále nebudete schopni vidět a oni nebudou schopni vás dál vyrušovat. Hovořil jsem 
o těchto věcech ve Vysvětlení Zákona v Čuan Falunu a ve Vysvětlení obsahu Falun Dafa. 

Otázka: Říká nám pojednání „Pro koho existujete?“, abychom se úplně zbavili lidské stránky a  
odhodili tuto lidskou skořápku?

Učitel: Ano. Mnoho našich lidí si na samém počátku myslí, že Zákon je dobrý, protože si myslí, 
že je tento Zákon přínosný pro lidstvo. Myslí si: „Být praktikujícím nenarušuje společnost běžných 
lidí a je to pro ni docela přínosné. Měl bych se to učit.“ Základna jejich myšlení je lidská. Někteří 
lidé  pokračovali  v hodnocení  všeho z našeho Velkého  Zákona  lidskými  měřítky  po dlouhý čas. 
Pokud  si  myslí,  že  něco  s představami  moderních  lidí  nebo  se  způsoby  lidské  společnosti 
nesouhlasí, nebude se jim to líbit nebo to neuznají. Ve skutečnosti to, co ochraňují, jsou lidské věci; 
nechtějí se vytrhnout z bytí člověkem. To je ten důvod. Konečným cílem pro vás praktikující je 
Dovršit se a osvobodit se z lidskosti. Rozhodně vám není dovoleno ulpět na lidských názorech a 
nenechat je odejít. 

Otázka: Mohu snést (ren), pokud dojde na obyčejné emoce. Ale když slyším někoho dělat o mě 
negativní poznámky, je to pro mě trochu těžší snášet. 

Učitel: Tvoje snášenlivost ve skutečnosti nesplňuje ani obyčejné standardy. To, že tam sedíš a 
myslíš si, že jsi snášenlivý, se nepočítá za nic než toužebné přání. Pokud můžeš být snášenlivý, 
když se skutečně setkáš s problémy, to je skutečná snášenlivost. Takže ohledně toho si myslím, že 
pokud  dojdeš  k pochopení  Zákona  skrze  čtení,  budeš  schopen  to  udělat.  Když  se  střetneš 
s problémy nebo když problémy náhle vyvstanou, nejvíce rozhodující je, jak mnoho dokážeš snášet 
v té  chvíli.  Někteří  lidé  nejsou  schopni  snášet  vůbec,  dokonce  i  když  porozumějí  principům. 
Nemůžeš to nazývat snášenlivostí. Někteří další říkají, že vydržet mohou, ale když problém náhle 
vyvstane, přesto se nedokáží dobře chovat. Potom to skutečně není tak dobré. Jestliže můžeš snášet, 
když problém náhle vyvstane, a udržet si  půdu pod nohama dokonce i ve snech, pak jsi pevný. 
Snění není samo o sobě kultivací, ale je pravda, že může vyzkoušet, jestli je tvůj charakter pevný. 
Ti, kteří o tobě říkají špatné věci, jsou běžní lidé, ne bohové a buddhové. Proč by tím kultivující měl 
být ovlivněn?

Otázka:  Někdy,  když  zkouším  porozumět  principům  Zákona,  nebo  procházím  zkouškou  
charakteru, ve své mysli mluvím k Mistrovi. Je to připoutání?

Učitel: Není to připoutání. Nemůže to být nazýváno připoutání. Ačkoli ke mně mluvit můžeš, 
neměl bys za to očekávat žádné odpovědi nebo  náklonnost, ani bys neměl očekávat, že ode mne 
dostaneš nějaké dobré věci či shovívavost. Tak by to nešlo. Je pro vás v pořádku ke mně mluvit. 
Takže každopádně ke mě mluvit můžeš. Možná mluvíš se záměrem, ale když poslouchám, nebudu 
tomu věnovat pozornost. Neusiluj o nic a získáš přirozeně. Cokoliv je vykonáno záměrně, nebude 
fungovat; neměli byste ke mně hovořit s žádným záměrem. Někteří lidé říkají: „Chci se jen podívat 
na Učitele, jelikož nám Učitel  řekl, že člověk může říci, zdali je něco dobré či špatné, tím, že se 
podívá na Učitelův výraz tváře. Takže každé ráno, poté co vstanu, se podívám na Učitelův obraz, 
jestli  dnešek  bude  dobrým dnem.  Každý  den,  kdykoliv  něco  udělám,  podívám se  na  Učitelův 
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obraz.“  Pak se vaše připoutání  rozvinulo docela  silně.  Když se někteří  kultivující  skutečně cítí 
nejistě, poté co něco udělají, a opravdu neví, jestli konali správně nebo špatně, podívají se na můj 
obraz a  skutečně jim to něco naznačí.  Kultivace  je  o  kultivování  vašeho srdce a  mysli.  Avšak 
namísto toho, abyste to připoutání odstranili, položíte je všechna přede mě. 

Řeknu  vám,  proč dnes  lidé  v buddhismu  nejsou  schopni  praktikovat  kultivaci.  Jedním 
z nejrozhodnějších důvodů je, že se nekultivují, ale usilují – avšak neuvědomují si, že usilují. Na co 
myslí, když uctívají Buddhu? „Ten a ten v mé rodině je nemocný; prosím tě Buddho požehnej mu, 
protože  já  v tebe  věřím.“  Co  tím  myslí,  je:  „Věřím  v Buddhu,  pálím  vonné  tyčinky.“  Takže 
s Buddhou smlouvají. Zatímco uctívají Buddhu, někteří lidé přemýšlejí… když Buddhu uctívají a 
pálí vonné tyčinky, nemají v mysli určitý motiv, ale každý den, když to dělají, přemýšlejí: „Dělat 
tohle znamená prokazovat Buddhovi úctu a kultivovat buddhovství. Buddho, podívej, jak zbožný 
vůči Buddhovi jsem.“ Sami pro sebe si myslí: „Jsem před Buddhou tak upřímný, Buddha to musí 
vidět.“ Buddha nebude uznávat žádné myšlení tohoto druhu. Pomyslí si, že tento člověk není vůbec 
dobrý. 

Často říkám, že lidé v buddhismu už nevědí, jak se kultivovat. To je to, co mám na mysli. Vůbec 
si to neuvědomují; jejich záměry jsou hluboce skryty. V dnešní době se lidé stali velice lstiví. Lidé 
dnes ví,  jak skrýt svá připoutání.  A pak skryjí  ukrývání svých připoutání.  Když se podívám na 
takového člověka, vím, že je skutečně těžké ho spasit. Když mu ohledně toho dám náznak, on sám 
si dokonce neuvědomí, že skrývá věc, kterou používá ke skrytí svého skrývání. Ba co víc, když 
poukážu na jeho skutečný problém – když mé Tělo Zákona poukáže na jeho skutečný problém – 
snaží se oklamat mé Tělo Zákona, jakoby jednal s obyčejnými lidmi. Předstírá to a řekne: „Och, 
mýlil jsem se.“ Potom znovu najde další pláštík, kterým překryje, co skryl – použije další zástěrku. 
Jak může být někdo takový zachráněn?! Nyní máte stále svého Mistra, který vás učí a vede zde své 
učedníky. Ale jak by se mohli kultivovat v těch chrámech, kde se o ně nikdo nestará? Lidé dospěli 
do této fáze. Co byste řekli, že může být uděláno?

Otázka: Viděl jsem mnoho studentů dělat si poznámky. Mistře, mohl byste k tomu něco říct?

Učitel: Každý z vás, kdo si dělá poznámky, by s tím měl raději přestat. Proč? Dovolte mi říci, že 
nebudete schopni slyšet všechno, co říkám, protože zaměřujete svou pozornost na dělání si více 
poznámek – takže nezáleží na tom, jak moc se snažíte, nebudete schopni zachytit všechno úplně. 
Takže jestliže si uděláte neúplné poznámky a sdílíte je s ostatními, budete mě citovat mimo kontext. 
A  mimo  to  sami  dobře  neuslyšíte  promluvu.  Narušení  je  tedy  značné.  Ačkoliv  si  nemůžete 
zapamatovat vše, s každým okamžikem, kdy v mém přednášení přijdete k pochopení, děláte pokrok 
a přizpůsobujete se Zákonu. To je skutečné zlepšení. Když odtud vyjdete, všichni projdete změnou. 
Je možné, že ti, kteří si dělali poznámky, vůbec žádnou změnou neprojdou. Takto obrovské toto 
narušení je. Poukazovali jsme na tento problém předtím. Nedělejte si poznámky. 

Otázka: Prosím rozeberte dále vnitřní význam [článku] „Výklad Zákona“.

Učitel: Kdybych to pro vás chtěl udělat jednoznačným, napsal bych to jednoznačně. Je na vás, 
abyste se k tomu osvítili. Jakkoliv mnoho si z toho můžete uvědomit, je to v pořádku. Jestliže tomu 
zkusíte porozumět bez jakýchkoli představ, nedostanete se na scestí, bez ohledu na to, k jaké trošce 
se osvítíte; bude to pouze tak, že k čemu se osvítíte, je omezené, a co se dozvíte, nebude mnoho. 
Ale  nebude  to  scestné.  Pokud  bych  vám  to  mohl  říci  jednoznačně,  nenapsal  bych  to  tímto 
způsobem. 

Otázka: Jaký je vztah mezi názory a připoutáními?

Učitel: Ty věci, které považuješ za dobré, a ty, na kterých vždycky trváš a nenecháš je odejít, 
jsou  připoutání.  Říci  to  jasněji,  všechno,  co  nemůžeš  nechat  odejít,  je  připoutání.  Je  to  velmi 
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jednoduché. Mnoho z vás nestudovalo Zákon dostatečně dobře. Důvod, proč jste nestudovali Zákon 
dostatečně dobře, není ten, že jste nestudovali nebo že jste studování nevěnovali dost času – je to 
tak,  že  jste  studovali  s rozpoložením  mysli  obyčejného  člověka.  Vyčlenili  jste  ty  části,  které 
vyhovují  vašim  duševním potřebám.  Myslíte,  že  tyto  jsou  dobré,  a  čtete je  výběrově.  Jestliže 
přeskočíte ty  části, které, jak myslíte, neodpovídají vašim potřebám, nemají s vámi co dělat nebo 
dokonce  nesouhlasí  s vašimi  vlastními  představami,  a  čtete  výběrově,  potom  nebudete  nikdy 
schopni  v kultivaci  vystoupit.  Ačkoliv  některé  věci,  o  kterých  jsem hovořil  v Čuan Falunu,  se 
možná nezdají,  že  mají  cokoliv  do činění  s vaší  kultivací,  nebo vaším charakterem,  tato  kniha 
obsahuje  věci  na  odlišných  úrovních  a  v odlišných  formách.  Dokonce  i  když  se  to  jeví,  jako 
kdybych mluvil  o  kungu,  abych vám  řekl  pravdu,  o  čem hovořím,  zahrnuje  věci,  vztahující  se 
k charakteru.  Kniha  je  systematická.  Nebude  to  fungovat,  dokonce  i  když  přeskočíte  jedinou 
kapitolu.  Jestliže  nemůžete  změnit  tento  váš  postoj,  bude  to  skutečně  zdržovat  vaše  zlepšení, 
zdržovat vaše Dovršení. 

Otázka: Občas cítím,  jakoby něco tlačilo na mou hlavu, ale nemůžu pochopit,  k čemu se to  
vztahuje. 

Učitel: Prostě si toho nevšímej. Ničeho se neobávej. Dokud jsi učedníkem v kultivaci, měl bys 
považovat všechny stavy, které zažiješ, za dobrý jev. Mluvil jsem o „Třech květinách seskupených 
na vrcholku hlavy.“ Tři květiny seskupené na vrcholku hlavy se přihodí pouze na méně důležité 
úrovni a je to projev Zákona Uvnitř Trojitého světa. Když člověk dosáhne vyšší úrovně, budou tam 
projevy  na  vyšších  úrovních  a  nad  hlavou  člověka  se  vyskytne  mnoho  druhů  forem  a  tlak 
pociťovaný  na  vrcholku  hlavy  bude  velký.  Jakmile  zmíním  určité  projevy,  pravděpodobně  si 
vyvinete určité připoutání nebo budete rozradostnění. Asi jste viděli, že Buddhovy sochy mají těla 
rozličných variant, některé z nich mají čtyři hlavy, a některé z nich mají jednu hlavu postavenou na 
vrcholku další hlavy, která je postavena na vrcholku další a další…. Vše z toho se přihodí během 
vaší kultivace. Je to velkolepost Buddhova Zákona. Nebo je to alespoň částečný projev velkoleposti 
Buddhova Zákona. Co více, je to pouze jeden jev. Objeví se tisíce, desetitisíce, dokonce stovky 
milionů různých projevů kultivační energie, stejně jako projevů Zákona. Jak byste mohli na vaší 
hlavě nic necítit? Jak váš sloup kultivační energie roste výše, tlačí dolů na vás, způsobuje, že cítíte 
na své hlavě tlak. Stanou se všechny možné věci. Pokud považuješ věci takto dobré za věci špatné,  
kam jsi umístil svůj charakter? Neměří se úrovní, které jste dosáhli? Proto vám často  říkám, že 
nezáleží na tom, jestli nemůžete vidět. Musíte to brát jako dobrou věc. Bylo by pro mne nemožné 
říci důkladně  každému z vás o nepatrných podrobnostech každého jevu na každé úrovni. Kdybych 
to udělal, stali byste se právě takto příliš rozradostnění. Pokud byste se na tyto  změny zaměřili 
každý den, už byste se dále nemohli kultivovat. Proto s vámi o těchto věcech nehovořím.  Měli 
byste jen tvrdě pracovat na svém srdci a mysli – opravdové zlepšení závisí zcela na vašem srdci a 
mysli. Pokud vaše srdce a mysl nevzestoupí, všechno ostatní je k ničemu. 

 Otázka:  Když  nemůžu  projít  zkouškou,  vyjádřím  svou  lítost  před  Učitelovým  obrazem.  Je  
v pořádku toto dělat?

Učitel: Je v pořádku to vyjádřit. Není to špatně, ale musíš později své chování napravit. Jestliže 
dnes, poté co to vyjádříš,  vyjdeš ze dveří a staneš se zase svým starým já, co dobrého by to potom 
přineslo, kdybys přišel, abys vyjádřil svou lítost znovu? Když Učiteli řeknete, že něčeho litujete, 
měli byste být rozhodnuti to napravit. 

Otázka: Prosím, vysvětlete význam „Toto je velké, hrozící nebezpečí“ v pojednání „Utište vnější  
kultivací vnitřního“.

Učitel: Napsal jsem to pojednání, protože někteří studenti vznesli otázky, které se toho týkaly. 
Ptali se: „Cvičil jsem  Falun Gong. Je dobrý a pomáhá zlepšit  morálku lidí ve společnosti. Avšak 
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když se každý stane tak laskavým (šan), co když nás napadnou cizinci? Co když vypukne válka?“ 
Napsal jsem toto pojednání, abych tuto otázku probral. 

Války nevypuknou jednoduše proto, že lidé chtějí  válku vést.  Vše je určeno nebem a  řízeno 
kosmickým klimatem. Je jedno, jak usilovně lidské bytosti kalkulují, usilovně přemýšlejí nebo se 
snaží, jsou období, kdy prostě uspět nemohou. Někdy, když uspějí, si pak myslí, že je to výsledek 
jejich vlastního  úsilí.  Ale ve skutečnosti  jsou snahy a  činnosti v jejich životech nevyhnutelné. 
Takto to je.  Takže jestliže lidské bytosti nějakou věc neudělají,  dobré věci jim jen tak do klína 
nespadnou.  Důvodem je to, jakým způsobem lidské bytosti žijí své životy, a ony nikdy nebudou žít  
jako bohové. Dokonce i  když jim toto řeknete,  nebudou tomu věřit  a budou nadále  soupeřit  a 
bojovat s ostatními. To je pro vás lidská bytost. V důsledku  toho se soupeření a bojování stanou 
nevyhnutelnými  činy,  stanou  se  lidským  chováním a  jsou  jednoduše  lidské.  Takže  stav  lidské 
společnosti pochází ze stavu lidských bytostí.  

Otázka: Když zlepšíme svůj charakter, naše vlastní karma je odstraněna. Je přenesena na ty lidi,  
kteří nám pomáhají  zlepšit si charakter?

Učitel:  Ne, není. Zdá se, že jsi docela připoután a máš obavy ze ztrácení svých věcí. (Smích). 
Dovol mi říci ti, že to vůbec není tak, jak sis to představoval. Odstranil jsem pro vás mnoho, mnoho 
věcí. Pravdou je, že je snáším za vás. Je nemožné pro kohokoliv, aby neplatil za zločiny a chyby, 
které  udělal  –  to  je  naprosto  zakázáno.   Toto  je  zákon  nebe.  Množství  karmy,  kterou  musíte 
odstranit, je pro vás zanecháno ve správném množství, takže  vám to umožní  se kultivovat; je to 
úměrné vašemu charakteru a je to snesitelné. Kdyby toho bylo o trochu více, spadli byste a nemohli 
se kultivovat. Není to tak, že protože jsem za vás snášel [karmu], budu od vás něco chtít. Všechno 
je mé a já nic nepotřebuji. Některé špatné věci jsou zničeny přímo a je to něco, co nikdo kromě mě 
udělat nemůže. 

Víte, proč byl Ježíš ukřižován? Víte, proč si Šákjamuni musel zvolit nirvánu? Mnoho lidí šlo do 
chrámu Famenu, aby vidělo Šákjamuniho kosti prstu; jsou to opravdu Šákjamuniho kosti  prstu. 
Jsou-li  kosti jeho prstu takové,  jak mohlo být jeho tělo rozloženo? Nemohl si vzít své tělo s sebou? 
Bylo zcela přeměněno na vysoce energetickou látku a nebylo už dále lidským tělem.  Proč si přesto 
zvolil  nirvánu?  Nevíte,  že  v  průběhu  vaší  kultivace  nejsou  dluhy,  které  dlužíte,  jen  hříchy 
napáchané mezi lidskými bytostmi; dluhy, které dlužíte v různých kosmických tělech, na rozličných 
úrovních a  v rozličných prostředích,  jsou prostě  tak početné.  To jsou věci,  které  lidské bytosti 
nemohou žádnými prostředky vyřešit.  Dokonce i bohové na nižších úrovních je nemohou nijak 
vyřešit. Ale jestliže někdo chce osobu spasit a jestliže má ta osoba touhu se kultivovat, jak byste s ní 
mohli nemít soucit? Buddha je soucitný a tak se pokusí ji zachránit. Ale co ty všechny dluhy, které 
ona  dluží?  Musíte  to  za  ni  vyřešit,  což  ve skutečnosti  znamená,  že  uzly  jeho dluhů jsou poté 
přeneseny na samotného buddhu. Když přijde buddha zachránit lidi, potřebuje mít fyzické tělo. K 
čemu jsou uzly připoutány? Jsou připoutány k jeho fyzickému tělu. Nakonec, ani Buddha ani Ježíš 
nemohli svá fyzická těla vysvobodit, protože se jednoduše nemohli vyprostit z dluhů, které dlužili 
učedníci,  které  zachraňovali,  a  to  zahrnovalo  různé  druhy  karmických  dluhů  dlužených  na 
rozličných úrovních a v rozličných časových obdobích, a bylo to proto, že to zahrnovalo mnoho a 
mnoho rozličných věcí ve vesmíru. Naprosto se nebyli schopni vyprostit. Takže si vybrali tento typ 
cesty: zničit   fyzické tělo nebo nechat  své tělo zpopelnit  a nechat  onen jeden konec skončit  to 
všechno; vše bylo vyřešeno a oni si mysleli, že splatili jejich dluhy.

Aby zaplatil dluhy jak nejvíc mohl a aby rozehnal zlost vůči sobě, která pocházela z rozličných 
sfér, Ježíš přijal své vlastní ukřižování a podstoupil ono utrpení. A přesto stále existují lidé, kteří mi 
posílají lístky jako „Učiteli, měl bys mě spasit tímto způsobem“ nebo „Měl bys mě spasit tamtím 
způsobem“. Říkám, „Myslíš si, že buddhové jsou povinni tě spasit, že nemají co na práci a musejí tě 
spasit, že jsou závislí na tom, aby tě spasili?“ Šákjamuni řekl, že množství buddhů a tathágatů je 
jako množství zrnek písku v řece Ganze. Kolik zrnek písku je podél pobřeží řeky Gangy? Řekl, že 
tathágatové jsou tak početní jako zrnka písku v Ganze. Tak mnoho je tathágatů. Toto Šákjamuni řekl 
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ze své úrovně, na které byl v oněch dnech. Tak proč sem ty hromady buddhů nepřijdou, aby se 
staraly  o  lidské  záležitosti?  Ve skutečnosti,  buddha tam nahoře  nepotřebuje  scházet  dolů:  stačí 
pouze jediné mávnutí jeho ruky, aby byly všechny nemoci lidstva sprovozeny ze světa, a mávnutí 
ruky k tomu, aby sprovodil ze světa karmu všech lidských bytostí a spasil je. Jenže nikdo to nemůže 
udělat tímto způsobem. 

Lidské bytosti musí samy zaplatit za všechno, co dluží, a co dluží, není omezeno pouze na sféru 
lidských bytostí. Chceš-li je spasit, musíš od základu změnit jejich srdce. Pouze takto se to počítá 
jako opravdové spasení.  Kdybys za ně zaplatil  jejich dluhy a úplně je očistil,  ale jejich úroveň 
myšlení by nebyla pozvednuta, jistě, vypadaly by nablýskaně na povrchu, ale bylo by to všechno 
falešné! Proč říkám, že se musí změnit nejniternější část vaší mysli? Někteří lidé řekli: „Přišel jsem 
se učit Zákon, protože jsem byl nemocný. Nevěděl jsem to hned, ale později jsem pochopil,  že 
Učitel říká, že tohle není o uzdravování.“ Potom se tento člověk nezmiňuje o uzdravování. „Fajn, 
nebudu žádat o uzdravení.“ Říká si sám sobě v mysli: „Nebudu žádat o uzdravení. Jen budu číst 
knihu a dělat  cvičení. Učitel se určitě o mé nemoci v určitém okamžiku postará.“ Stále uvažuje 
tímto  způsobem.  Je  nablýskaný  na  povrchu,  v jádru  se  však  nezměnil.  Chce  tím  oklamat  lidi, 
dokonce i svého mistra. Jak by tohle mohlo fungovat? Ve skutečnosti klame pouze sám sebe.     

Toto znamená, že chcete-li se změnit,  musíte se změnit ze svého nejhloubějšího nitra, ze své 
skutečné  podstaty. Pouze  toto  je  skutečné  pozvednutí  a  skutečná  přeměna.  Jestliže  se  podstata 
vašeho charakteru  nezměnila,  když se setkáte  s problémem,  [vaše připoutání]  ihned vyvstane  – 
vyplave a projeví se. Nebylo by hrozné, kdyby buddhové byli takoví? Změny musí pocházet ze 
skutečného nitra jedince. Proto jsem řekl, že kultivace je velmi vážná věc. Je to k ničemu, jestliže 
skutečně nezměníte sami sebe ze své skutečné podstaty. Když se lidé snaží být dobrými a stát se 
vzory nebo hrdiny ve společnosti běžných lidí – a nezáleží na pohnutkách, možná je to zrozeno 
z dobrého  úmyslu  –  vždy  mají,  bohužel,  záměr  nebo  pohnutku.  Proto  dobré  chování  té  osoby 
nebude trvat  dlouho  a  opět  v budoucnu  udělá  chyby. Neexistovalo  v minulosti  takové přísloví: 
„Vždy veleb mrtvé, živé však ne“? To proto, že lidé pro sebe objevili: „Co když jednoho dne udělá 
opět chybu?“ Žádné zákony či omezení, dokonce ani žádná kampaň, nikdy nezmění lidskou povahu 
nebo srdce. Člověk musí být skutečně pohnutý, než může být změněn. 

Ať už je to Šákjamuniho nirvána nebo Ježíšovo ukřižování, které jsem právě zmínil, vytrpěli tak 
obrovskou bolest pro lidské bytosti a tak úděsně pro ně trpěli! Jak by si měli lidé počínat? Komu by 
měli  být zodpovědni? Pro koho by měli  žít?  Jestliže  chceš být k sobě zodpovědný,  nechceš žít 
s jasnou myslí? Jestliže by každý dokázal hledat nedostatky uvnitř sebe, chování lidské společnosti 
by se určitě zlepšilo. Náš Velký Zákon to může způsobit.  Ale to, že jsem poskytl Velký Zákon, 
naprosto  není  určeno  pro  tamty  věci  obyčejné  lidské  společnosti.  Naším  cílem  je  umožnit 
kultivujícím se zlepšit, avšak jak se Jej učí více a více lidí, utvoří prostředí, které podnítí zlepšení  
lidské  společnosti  jako  celku.  Takto  jsou  propojeny. Ale  dovolte  mi  to  říci  jasně:  Naprosto  se 
nesnažím udělat něco pro společnost, pro určité lidi, nebo dosáhnout něčeho v lidské společnosti. 
Cílem je, abyste vy dosáhli Dovršení.  

Otázka: Když mé tělo prochází vylučováním karmy, hned jak udělám něco špatného, znamená to  
„odplatu v tomtéž životě“, jak to popsal Učitel?

Učitel: Jev odplaty v tomtéž životě existoval  předtím a bude nadále existovat  v budoucnosti. 
Špatné chování menšího rozsahu může vyústit v odplatu v tomtéž životě. Poté co člověk udělá něco 
špatného, těžce upadne, když vyjde ze dveří, nebo jej něco uhodí, když vykročí ven. I když stupeň 
vážnosti se může lišit, tak či tak bude potrestán. Lidé obvykle nevěří v existenci bytostí vysokých 
úrovní v jiných dimenzích, takže si myslí, že to, co se přihodilo, byla náhoda. Uznávají pouze lidi 
za inteligentní bytosti. Lidé se stali tak hloupí! Životy jsou všude ve vesmíru. Lidé konají špatné 
skutky a dělají věci, jak se jim zlíbí; když se někdo stane takovým, odplata v tomtéž životě se stane 
méně častou. Takže co se stane? Bude hromadit karmu, a vršit ji víc a víc. Když tam bude příliš 
mnoho karmy, jeho život bude zkrácen. Čím více karmy má, tím více bude jeho život zkrácen a 
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další karma bude jeho život dál zkracovat. Například lidé, kteří udělali příliš mnoho špatných věcí a 
stali se „neodpustitelně zlými“, přestože umřou v tomto světě, budou neustále vyhlazováni v jiných 
dimenzích, dokud nesplatí všechnu svojí karmu – existuje mnoho způsobů vyhlazení. Jinými slovy, 
musí zaplatit za všechno. Je to opravdu děsivé. Pro naše kultivující však nejsou věci tak jako pro 
běžné lidi. Ve většině případů přeměňujete karmu, jak se zlepšujete, a je vám napovídáno pomocí 
náznaků.   

Otázka: Když se kultivuji doma, přemění pro mne Učitel méně kultivační energie, než kdybych  
vykonával cvičení na cvičebním místě?

Učitel: Jetliže se kultivuješ doma, opravdu se sebou nakládáš jako s praktikujícím a kultivuješ se 
pevně a vytrvale, pak na tom nejsi hůř, než kdyby ses kultivoval venku. Lidé však v sobě obvykle 
mají lenost – to nemůžeš popřít – protože tvé myšlenky se ještě nepozvedly do té úrovně. Když se 
straníš  prostředí  skupinového  cvičení,  je  to,  jako  by  tě  nikdo  nepopoháněl,  a  ztratíš  vnější 
podmínky,  které  tě  pohánějí  v kultivaci.  Například  když  děláš  meditaci,  když  jiní  lidé  snášejí 
nesnesitelnou bolest,  ale  nikdo si  nohy nerozloží,  bude ti  hanba rozložit  ty svoje.  To tě  přinutí 
prodloužit svůj čas cvičení. To znamená, takové prostředí tě potlačí dopředu v mnoha ohledech. Bez 
takového prostředí, když si nevedeš dobře, nebudeš popoháněn oním vnějším faktorem, mohl bys 
polevit a nedokážeš být pilný. Přestože stále praktikuješ, tvůj pokrok může být mnohem pomalejší. 
Takhle je to propojeno. Jestliže jsi skutečně schopen vést si dobře, pak je jedno, kde praktikuješ.  
Jedinou obavou je, že by sis nemusel vést dobře. I když někteří lidé říkají „Dokážu být na sebe 
přísný“,  věřím  tomu,  že  někteří  lidé  ano,  ale  někteří  ne,  protože  to  vidím  velice  jasně.  Ještě 
neudělali průlom k té úrovni.

Otázka:  Jeden  člověk  poškozující  Zákon  napsal  mnoho  hanlivých   poznámek  v opisu  Čuan 
Falunu (II). Co bych měl s tou knihou udělat?

Učitel: Můžeš tu knihu spálit. Až takhle se někteří lidé zkazili. Takže existují všechny možné 
druhy lidí, dokonce i takoví, kteří se odváží rouhat se buddhům. Jakmile mu jeho rouhavá slova 
vyjdou z úst, jeho duše klesne. Co zůstane, je napůl mrtvý člověk, který provádí věci mezi lidmi 
s tímto tělem. Takový druh člověka je nejsnadnějším cílem pro posednutí duchem; posedající duch 
se ho okmažitě na to zmocní. Bez duše jeho tělo není nic než prázdná skořápka a posedající duch 
pak převezme vládu. Je mnoho takových případů. A existuje mnoho podvodných čchi-kungových 
mistrů tohoto druhu. Takoví lidé jsou skutečně těmi nejhoršími lidmi. 

Otázka: Většina dobrosrdečných Rusů jsou křesťané. Jak jim můžeme pomoci získat Zákon?

Učitel: Pokud to podmínky dovolí, můžete si s nimi pohovořit. Jestliže se chtějí učit, mohou se 
učit; jestliže je to nezajímá, nechte je být. Velký Zákon je závážný a slavnostní – nikoho nenutíme 
se učit. Je jedno, jaké jste národnosti. Šíříme Velký Zákon jednoduše proto, aby Zákon poznali ti,  
kteří ještě o něm nevědí, a je to proto, že je neopomíjíme. Zda se člověk chce učit, je jeho vlastní 
věcí. Je to stejné pro cizince i Číňany. Lidé posuzují, zda je člověk dobrosrdečný, použitím měřítek 
dnešních lidí. Každý má dobrou stránku a špatnou stránku. Kromě toho, veškerá lidská společnost 
se řítí z kopce. Všeobecně řečeno, existují někteří dobří lidé, kteří stále mají dobrý záměr stát se 
opět  mravnými.  To je  nejvzácnější.  Ale  co  se  týče  toho,  jak  jsou  dobří  mezi  běžnými  lidmi, 
nemyslím, že to je až tak důležité. Pouze jejich přání stát se opět mravnými je nejvzácnější. Bez 
toho je pro ně velmi obtížné být spaseni. 

Otázka: Běžný člověk chtěl zničit knihu Dafa a jeden student s ním začal bojovat, aby tu knihu  
chránil. Udělal dobře z hlediska snášenlivosti? Narostla mu tím karma?
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Učitel: Nemůžeme  říci,  že  by  ten  student  udělal  chybu.  Když  se  však  setkáme s problémy, 
musíme si je promyslet: Proč ten člověk před tebou zničil knihu? Mohlo by to být proto, že máš  
nějaká připoutání? Nebo byla někde chyba u tebe samotného? Jestliže bys napravil své myšlení 
hned v té chvíli, možná by ihned s ničením té knihy přestal. Velice pravděpodobně by se to stalo. 
Často  říkám,  že  kdykoli  se  setkáte  s problémem,  měli  byste  se  nejdříve  podívat  sami  na  sebe. 
Dokonce i když nějaký problém nemá s vámi co dočinění, když ho vidíte, stále byste měli hledat 
uvnitř sebe. Řekl bych, že pak vám nic nemůže zabránit v pokroku na vaší cestě.

Otázka: Studuji Falun Dafa, ale můj manžel studuje  Knihu proměn.  Spálila jsem některé jeho 
knihy, aniž by o tom věděl. Bylo to špatně?

Učitel: Ne, nebylo to špatně. Náš Zákon má za slovy vnitřní významy. Ale knihy napsané těmi 
podvodnými čchi-kungovými mistry mají  za svými slovy také nějaké věci.  Nemají  tak hluboké 
významy, ale jen nějaké povrchní věci, které nemoho přesáhnout Tři říše. A ty věci jsou zlé. Mají 
podobu zvířat, lišek, démonů, duchů a takového druhu špinavých a zmatených věcí. Jsou celí černí, 
škodliví lidem a „jin“ svou podstatou. Takže je opravdu špatné, mít je ve vašem domě. Tvůj manžel 
přijal ty věci z nevědomosti, a ty věci mu ubližují. Takže pokud jsi je spálila, tak jsi je spálila. Ale 
jestli se naštval a zlobí se, hádá se nebo s tebou bojuje, pak se to už neobtěžuj dělat. Jestliže mu to 
nevadí,  pak  bylo  v pořádku  je  spálit.  Měla  by  ses  stále  dívat  na  sebe:  „Mám  nějaký  druh 
připoutání?“ Myslím, že pravděpodobně mnoho věcí se děje z nějakého důvodu. Tamty věci tě však 
neovlivní, protože praktikuješ kultivaci a máš kolem svého těla štít. Vy všichni máte štít; jinak by 
do vás nejen druzí zasahovali, ale i vy byste ovlivňovali ty druhé.

Otázka: Co je to „vývoj vesmíru“?

Učitel: Vy všichni víte, že „vesmír“ je definován lidmi. Jak přesně je vesmír rozsáhlý? Lidé to 
nemohou  přesně  vysvětlit.  Vesmír,  ke  kterému  se  obyčejně  odkazujeme,  je  pouze  vesmírným 
prostorem,  který  vidíme.  Nejrozlehlejší  prostor,  který  mohou vědci  pozorovat  svými  teleskopy, 
nepřesahuje tento náš malý vesmír. Takže jednoduše řečeno, toto je to, k čemu se vztahuje „vesmír“. 
Avšak  tento  náš  malý  vesmír  není  ani  triliontinou  velkého  vesmíru.  Je  uvnitř  této  malinké,  
malinkaté sféry, která je triliontinou jedné triliontiny velkého vesmíru. Je to pouze smítko prachu 
uvnitř smítka prachu, které je dalším smítkem prachu smítka prachu – tak nepatrný je. Veškerý 
velký vesmír je v pohybu a vesmírná těla o velkém prostoru jsou v pohybu. Neřekli byste, že vesmír 
je  v pohybu? Tento  pohyb zapříčiňuje  životy  a  vytváří  druhy. Kultivující  nazývají  tento  pohyb 
„vývojem“. Lidská mysl nedokáže porozumět věcem na takto vysoké úrovni. Tento vesmír je tak 
rozlehlý,  že  i  když dosáhnete  nejvyšší  úrovně své  kultivace  v čase  Dovršení,  stále  jej  shledáte 
neuvěřitelně rozlehlým a vykřiknete úžasem. 

Otázka: Mistr řekl: „Zabývání se svou vlastní pověstí je obrovskou překážkou, která ti brání  
v dosažení Dovršení“. Co když někdo není připoután ke své pověsti ve společnosti běžných lidí, ale  
usiluje o získání kultivační energie a o proslavení se díky své práci pro Dafa?

Učitel: Pak  se  jeho  připoutání  odhalilo  a  musí  být  odstraněno.  Občas  někteří  naši  studenti, 
počítaje v to dlouhodobé studenty, projevují velice špatná připoutání, která kultivujícímu naprosto 
nepřísluší. Nicméně nemůžeme říci, že ta osoba není dobrá. To proto, že ty už víc nemůžeš vidět ta  
připoutání,  která  odstranil,  a  projevují  se  pouze  ta  připoutání,  která  neodstranil.  Jinými  slovy, 
mnohá připoutání nejsou u něj zřejmá, protože se kultivoval celkem dobře; pouze ta, která ještě 
neodstranil,  se  mohou projevit.  Takže  možná se projeví  ta  připoutání,  která  nebyla  odstraněna. 
Nemůžeš říci, že ta osoba není dobrá – můžeš pouze říci, že není dobré toto jeho připoutání.  

Ať už se osoba kultivuje jakkoli,  nemůže skrýt ta připoutání,  která nebyla odstraněna.  Ať se 
kultivuje jakkoli, používám všechny možné prostředky, abych odhalil její nejurputnější připoutání – 
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i když ona si myslí, že dělá tu nejposvátnější věc. I když děláte práci pro Dafa, stále je nechám se 
projevit. Není dobré, když práce samotná jí nemůže pomoci zlepšit se; zlepšení jejího charakteru je 
prioritou číslo jedna,  její  pozvednutí  je tím nejdůležitějším. Pouze je-li  její  srdce ryzí a čisté,  a 
dokáže-li si uvědomit své problémy, potom když jde opět do práce, práce bude více posvátná. Takže 
důvodem, proč mnoho našich studentů nedokáže dosáhnout úspěchu ve své práci, je, že dělají práci, 
zatímco se drží mnoha připoutání – nemohou se pustit tohoto nebo onoho připoutání. Ať už jsou 
připoutáni  ke svým vlastním záležitostem nebo si  vyvinuli  připoutání,  zatímco  dělají  práci  pro 
Zákon, dokud mají připoutání, bude se odhalovat uprostřed jejich práce. A zvláště jestliže jejich 
záměr není dobrý, tím nepravděpodobněji potom dosáhnou úspěchu. Takže pak budou mít obrovské 
překážky. To proto, že jim není dovoleno dělat práci posvátného druhu s nečistým srdcem. Dokáží-li 
dělat posvátnou práci s čistým srdcem, pouze potom je jejich práce skutečně posvátná.

Otázka: Při meditaci se studentovi jedna noha chvěje a on zvrací. Nemůže to ovládnout. Mohl by  
to prosím Mistr vysvětlit?

Učitel: Situace každého je odlišná. Protože mluvím v takovémto prostředí, musím o tom mluvit 
způsobem, který má všeobecné uplatnění. Jestliže osoba nedokáže být ryzí a čistá, když praktikuje, 
praktikuje-li  stále  jiné  věci  nebo  se  nedokáže  soustředit  na  jedinou  kultivační  cestu,  nebo 
přimíchává-li do své mysli věci z jiných čchi-kungů, pak se mohou objevit všechny možné situace, 
jako je tato. Jiná možnost je, že ti, kteří mají velké množství karmy, mohou silně reagovat, když je 
jejich karma odstraňována. To by také mohlo takovouto situaci zapříčinit.

Otázka: Máme jednat ve shodě s tím, k čemu jsme se osvítili, je to tak?

Učitel: Ano, to byste měli. Můžete mít potíže s tím, chovat se naprosto dobře; existuje určitá 
míra obtížnosti v tom, být schopen chovat se vždy dobře. Ale kultivující by se měli držet takovéhoto 
standardu.

Otázka: Je pravda, že čím více je toho odděleno, tím výše jedinec v kultivaci dospěl?

Učitel: Není to tak,  že když je  odděleno více,  jedinec dospěl v kultivaci  výše.  Pouze to,  co 
splnilo měřítka, může být odděleno.

Otázka: Když Mistr hovořil o „oddělování“, máte tím na mysli, že celé naše já půjde s vámi, a 
znamená to, že čím více si můžeme vzít s sebou, tím lépe?

Učitel: Ve skutečnosti  nevíte,  že:  Teď,  když  jste  obdrželi  Zákon,  a  pokud  je  vaše  mysl 
neochvějná, jste na cestě k Dovršení. To je jisté.

Otázka: Je pravda, že čím větší je jedincův soucit, tím větší je schopnost trpět?

Učitel: Ne, to není pravda. Soucit se objeví poté, co je tamta část citu odstraněna. Jedincova 
schopnost trpět je schopnost, která vyplývá z kombinace mnoha faktorů.

Otázka: Mohl bych požádat Mistra o to, aby zesílil  má utrpení, abych tak mohl svou karmu  
splatit dříve a dříve se vrátil ke svému původnímu, pravému já?       

Učitel: Ne.  Ať  už  si  ty  sám představuješ  cokoliv,  nepůjde  to.  Tím méně  bys  měl  záměrně 
vyhledávat trýzně a utrpení. To je chyba. Popravdě, všechna uspořádání jsou systematická. Není 
potřeba příliš o těchto věcech přemýšlet.
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Otázka:  Myslím,  že  bych  jednoduše  měl  dělat  věci  podle  tří  slov  „Pravdivost,  Soucit  a  
Snášenlivost“. Je správné takto uvažovat?

Učitel: Ano. Pokud je tvá mysl pevná, měl bys postupovat vpřed a dělat věci tímto způsobem a 
následovat  požadavky. Ale  musíš  mnoho  studovat  Zákon.  Jinak  nebudeš  znát  vnitřní  významy 
Pravdivosti,  Soucitu  a  Snášenlivosti  na  různých  úrovních  a  pak  nebudeš  schopen  opravdově 
uskutečňovat Pravdivost, Soucit a Snášenlivost ve svém chování.

Otázka: Existují  věci,  ke  kterým nejsem schopen se osvítit.  Proč se zdá, že prostě nedokážu  
věcem porozumět úplně?

Učitel: Nevadí,  když jim nerozumíš.  Není  to  tak,  že  bys  musel  porozumět  všemu,  co jsem 
napsal, v krátkém časovém období. Jak se tvé studium Zákona bude postupně prohlubovat,  těm 
věcem porozumíš.

Otázka: Někdy jakmile spatřím váš obraz, začnu se bát. Nevím, proč to tak je.

Učitel: To nejsi ty, kdo se bojí – to je tvá myšlenková karma.

Otázka: Je v pořádku, když si najmeme místo ke skupinovému studiu, aby tam každý mohl přijít a  
studovat?

Učitel: Když  jsou  podmínky  dobré  a  stává  se  to  příliš  pohodlným,  pak  si  myslím,  že  se 
kultivujete příliš pohodlně. To není tak dobré. Máte-li ty podmínky, to znamená, máte-li  takové 
místo a dokážete to zařídit bez toho, abyste utratili peníze, pak nejsem proti tomu. Přinejmenším 
tam můžete jít, když prší, sněží v zimě a tak dále. Musíte-li utratit peníze na to, abyste si vytvořili 
lepší prostředí, pak to není dobré, bez odhledu na to, jak moc nebo jak málo peněz se do toho dalo. 

Otázka: Učedníci na venkově toho mnoho nevědí o moderních vědeckých termínech, které jste  
zmínil v knize.

Učitel: To jsou  věci,  které  jim  můžete  vysvětlit.  Vysvětlit  původní  význam pojmů,  to  jest, 
vysvětlit původní slova – povrchový význam slov. Ale musíte číst Zákon a měli byste číst knihu 
v pořadí, v jakém je napsaná, a mít na paměti souvislosti toho, co je čteno.

Otázka:  Když  nerozumím  povrchovému  významu  některých  slov,  mohu  si  je  vyhledat  ve  
slovnících?

Učitel: Ano, to by neměl být problém. Slovníky vysvětlují pouze povrchové významy slov. Ale 
často slova, která používám, ve slovnících nejsou.

Otázka: Vedle nás bydlí jeden křesťan. Pořád mě žádá, abych mu udělal kaligrafii. Nebudu mít  
dobrý pocit, když řeknu ne, ale obávám se, že si způsobuji problémy, když říkám ano.

Učitel: Když jsi to udělal, tak jsi to udělal. Můžeme druhým pouze přinášet prospěch. Není to 
tak, že by nás ty druhé věci mohly ovlivnit. Ve skutečnosti, ať je to křesťanství nebo katolicismus, 
považuji to pouze za zaměstnání. Nepovažuji to za kultivaci. Je to jenom zaměstnání.

Učitel: Jsou věci, kterých se chci zbavit. Proč toho nejsem schopen?
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Učitel: To znamená, že se staly utvořenými názory. I když na tyto věci nemůžeš zapomenout, 
měl  bys  najít  způsob,  jakým je  zapudit.  Potom se postupně budou oslabovat  a  nakonec  budou 
odstraněny. 

Otázka:  Je  lépe,  když  všichni  „následují  mechanizmus  směrem dolů“ ve  stejném tempu  [ve  
čtvrtém cvičení]? Někdy jsou ty rozdíly dost značné.

Učitel: Správně – čím jsou vaše pohyby sladěnější, tím lépe budou pociťovány. Je to proto, že 
když děláte cvičení, zesilujete si své mechnizmy vně těla. Vaše cvičení závisí na neustálém otáčení 
těchto mechanizmů; kultivují vás samočinně po celý čas. Když děláte cvičení, tyto mechanizmy 
zesilujete. Takže když jsou vaše pohyby sladěny a všichni je dělají najednou, energie je silnější a vy 
si můžete ony mechanizmy více zesílit. 

Otázka: V zimě, když je teplota okolo – 30 °C, je v pořádku, když děláme cvičení uvnitř?

Učitel: Jen se snažte  co nejvíce  dělat  cvičení  venku, protože je  takto děláme po mnoho let. 
Studenti v Čchang-čchunu a Char-pinu cvičí venku. Když se více oblečete, bude vám dobře. Ale je-
li chladněji, než se dá snést, můžete vykonávat cvičení uvnitř, a když není tak chladno, můžete jít 
dělat cvičení opět ven.

Otázka: Student pronajal učebnu za své vlastní peníze. Počítá se tohle jako přimíchávání peněz?

Učitel: Není to něco, co by dělalo vaše asistenční centrum, nedělalo to ani vaše cvičební místo. 
Chtěl to udělat sám student, takže to byl jeho vlastní individuální čin. Chtěl udělat dobrý skutek,  
aby vás podpořil, tak je to. Jen dělal dobrý skutek coby jednotlivec. Ale měli bychom rovněž něco 
uvážit:  studentovu možnost toto podporovat, totiž,  zda má finanční prostředky. To je jedna věc. 
Zadruhé, dělal student kultivaci po dlouhý čas? Jestli by si to rozmyslel,  mohl by mít pocit,  že 
utrpěl ztrátu, a to by později mohlo způsobit problém. Všechny tyto věci musejí být vzaty v úvahu. 
Ale myslím, že nejlépe je dělat cvičení venku.

Otázka: Poblíž našeho cvičebního místa jsou lidé, kteří dělají poměrně dost jiných čchi-kungů.  
Někteří z našich studentů se obávají, že by to do nich mohlo zasahovat a ovlivnit je.

Učitel: Nebudete  tím ovlivněni.  Naprosto do nás  nemohou zasahovat.  Ale  neměli  byste  mít 
myšlenku „Chtějí do nás zasahovat?“ Nesmíte se zakolísat. Vaše mysl by neměla být připoutána.

Otázka: Moje myšlenková karma je poslední dobou zvláště silná. Dokonce mám hrůzu, že jsem  
démon, který sem přišel podle uspořádání. Je toto myšlenková karma, ne já?  

Učitel: Neobávej se – to nejsi ty sám. Je to karma. Ale řeknu ti, jelikož množství té věci, které 
v sobě každý člověk má, je odlišné, někteří lidé jí mohou mít více, takže je silnější. Lidé, kteří jí 
mají více, možná potřebují více přetrpět. Možná jsi předtím měl více provinění tohoto typu, takže 
musíš udělat vše, co je v tvých silách, abys to potlačil a postavil se tomu. Pokud to dokážeš od sebe 
samotného odlišit, se zbytkem je snadné se vypořádat.  

Otázka: Cítím, že jsem se nečinil v kultivaci dobře a mám příliš mnoho špinavé látky. Doma se  
dokonce neodvážím pohlédnout na [obrazy] Mistra.

Učitel: To je v pořádku, Mistr ví, jaká je situace. Vím, dělal jsi předtím chyby. Začni dnes znovu. 
Takže odlož své obavy stranou a kultivuj.
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Otázka: Má dcera má nízké IQ. Ale je vytrvalá ve studování Zákona a cvičení dělá tři roky.  
Avšak nerozumí Velkému Zákonu dobře. Bude schopna dosáhnout Dovršení? 

Učitel: Nemyslím, že nízké IQ je problém, když přijde na učení se Zákona. Studuje tři roky a její 
snaha určitě nebude marná. Nezabýváš se tím trošku příliš? Nemusí to být tak špatné. Častokrát 
mají  některé  z našich  dětí  mimořádný  původ.  Jelikož  shora  viděla  jasně  (ti  nahoře  jsou 
vysokoúrovňové bytosti), ve kterém okamžiku svého života může obdržet Zákon a co bude dělat, 
když se, po zjištění, že tahle rodina může později obdržet Zákon, chtěla reinkarnovat do té rodiny. 
Existuje mimořádně mnoho takovýchto případů. Takže některé naše děti jsou skutečně zázračné, 
zatímco jiné mohou být o trochu méně. Neměla bys o tom příliš mnoho přemýšlet.

Otázka: Jak bychom měli pohlížet na rozdíly v úrovních studia Zákona a kutivace mezi různými  
oblastmi?

Učitel: Není tam žádný rozdíl. Každá oblast má ty, kteří jsou velmi pilní, stejně jako ty, kteří 
pilní nejsou. V každé oblasti jsou moudré osoby, průměrné osoby a hloupé osoby. Některé oblasti 
obdržely Zákon později a možná mohou trochu zaostávat z hlediska pokroku, to jistě. Ale existují 
také  nově  příchozí,  kteří  předčili  dlouhodobé  praktikující.  Mnozí  z těch,  kteří  obdrželi  Zákon 
později, mě neviděli osobně, avšak mají velice hluboké pochopení Zákona. A postupují rychle a 
nemají vnitřní překážky. Předtím měli noví studenti přechodnou fázi, skrz kterou přišli k pochopení 
Zákona.  Onehdy, když jsem učil  Zákon  v Kuang-čou,  během prvních  dvou  přednášek  studenti 
vypadali, že nechápou, o čem hovořím. Jenom věděli, že to je dobré, ale nevěděli, o čem hovořím. 
To jest, mysli lidí z Kuang-čou byly zaměstnány vyděláváním peněz, zvláště po těch ekonomických 
reformách a otevření ekonomiky. Teprve až ve třetí a čtvrté přednášce se vzpamatovali a náhle si 
uvědomili,  o  čem jsem hovořil.  Až tehdy to velký počet  studentů začal  dohánět.  Nyní  ti,  kteří  
obdrželi Zákon později, často postupují velmi rychle. Možná je to proto, že bylo utvořeno prostředí 
a podmínky v každém ohledu se staly zralými; to jest, existují tam vnější podmínky.

Otázka: Někteří lidé si myslí, že čtení knihy během skupinového studia  znamená číst knihu znovu  
a znovu, že diskuse není důležitá, že člověk by měl pochopit Zákon sám od sebe a že bychom měli  
číst jednu kapitolu denně. Je to pro studium Zákona prospěšné?

Učitel:  Číst knihu souvisle jednoduše znamená číst ji od začátku do konce – na tom není nic 
nejasného.  Znamená  to  číst  ji  znovu  a  znovu  –  číst  knihu  souvisle.  Navíc  studujeme  Zákon 
společně, takže můžeme sdílet svá porozumění a s každým diskutovat: „Náhle jsem si uvědomil 
tento význam v těchto Učitelových slovech,“ nebo „Stále se nečiním dobře v tomto ohledu.“ Mohli 
byste o toto přijít, když čtete doma. Od této chvíle opravte tento nedostatek. Jinými slovy, je nutné 
sdílet porozumění a vzájemně mezi sebou diskutovat. Avšak měli byste se zaměřit na souvislé čtení 
knihy. Neměli bychom studovat jednu pasáž, zastavit, začít diskutovat a potom studovat jinou část a 
diskutovat  víc  –  to  není  dobré.  Musíte  ji  číst  od  začátku  do  konce  mnohokrát.  Čas  strávený 
mluvením o vás samotných nebo vašich pochopeních by neměl být delší než čas strávený čtením 
Zákona. Studování Zákona je tou nejdůležitější věcí.

Otázka: Mohl byste nám něco říci o původu Velkého Zákona vesmíru, konkrétněji o Pravdivosti,  
Soucitu a Snášenlivosti?

Učitel:  Dovolte mi říci,  že nikdy nebudete vědět,  jak rozsáhlý tento vesmír je, takže je ještě 
nemožnější  mluvit  o  jeho  původu.  Mimoto,  neexistuje  žádný  takový  jazyk.  V tomto  vesmíru 
dokonce  ani  jazyky  bohů  na  velmi  vysokých  úrovních  nejsou  schopny  vysvětlit,  čím  vesmír 
v zásadě je, nemluvě o jazycích lidí. Vesmír zůstane lidem navždy hádankou, nikdy nebudou vědět, 
co to je. Obraťte svá připoutání ve studium Zákona!
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Otázka:  Jsou názory těmi nejzákladnějšími věcmi lidí? Jací by lidé byli,  kdyby neměli  žádné  
názory?

Učitel:  Osoba bez jakýchkoliv názorů je velmi nevinná a laskavá. Ale v žádném případě není 
jako dítě  –  je  dospělá a  rozumná.  Děti  nemají  názory a  jsou naivní  a  laskavé.  Dělají  věci  bez 
úmyslu.  Ale  dospělí  takoví  nejsou,  dokonce,  když  jste  těchto  názorů  zbaveni,  stále  takovíto 
nebudete. Je to proto, že když už nemáte žádné názory, jste již v procesu stoupání a vaše úroveň tam 
již dosáhla. Takže během vaší kultivace jsou názory postupně omezovány a oslabovány. Takto se to 
děje, dokud nakonec zcela nezmizí.

Otázka:  Někdy se ve skupinovém studiu činím dobře, někdy ne. Jak bych měl rozumět tomuto  
druhu vrtkavého stavu mysli?

Učitel:  To jsou tvé vlastní stavy v kultivaci.  Nikdo to nemůže dělat  neustále dobře ve všech 
typech prostředí a vždy vstřebat, co právě čte, bez zasahování pocházejících z různých myšlenek. 
Ale také ti chci říci, že s každou z vašich zkoušek, vaším zvládnutím jich dobře, nezvládnutím jich 
dobře, schopností jimi projít nebo neschopností jimi projít – to je kultivace. Kdybys mohl projít 
každou zkouškou, byl bys bohem! A nepotřeboval by ses dále kultivovat, je to tak?  Ale neměl bys 
polevit. Měli byste být v kultivaci pilní.

Otázka: Poté co byl koordinátor v asistenčním centru nahrazen, ve snaze prosadit se na vlastní  
pěst oddělil skupinu studentů a sestavil oddělenou studijní skupinu.

Učitel: Pakliže měl tento koordinátor skutečně problémy a byl proto nahrazen, pak myslím, že to 
bylo nutné. Ti, kteří vydělávají peníze, ti, kteří svádějí praktikující, aby dělali špatné věci, ti, kteří se 
neumějí dobře ovládat, ti, kteří zapříčiňují problémy… podle mého názoru, nepoškozují jen pověst 
našeho Zákona, ale ubližují společnosti. Takové typy koordinátorů by měly být nahrazeny. 

Buď studenti nebo sám koordinátor si budou postupně uvědomovat své chyby. Ale během toho 
časového období byste v žádném případě neměli považovat toho koordinátora za běžnou osobu. To 
nemůžete dělat.  Má věci,  které  nedokázal  překonat,  ale může být stále  kultivujícím.  Ale pokud 
svými skutky doopravdy poškozuje Zákon, pak je to jiná věc.  Pokud napadá Zákon, poškozuje 
Zákon nebo je  jeho jednání  odlišné  od Zákona,  pak si  ve své mysli  vyvinul  démony, zcela  se 
odchýlil od Zákona a je mimo kontrolu. My ho zcela jistě nebudeme uznávat. Takto bychom se 
s tím měli  vypořádat,  pokud se takovýto typ problému vyskytne.  Nebudu ho uznávat [za svého 
učedníka].

Co se týče těch, kteří ho následovali – všichni o tom přemýšlejte – nebylo to náhodné. Kultivace 
je jako veliký příliv prosévající písek. Někteří lidé upřímně nestudují Velký Zákon a možná touto 
cestou odejdou. Nepotřebujeme ty, kteří podvádějí a vydávají se za praktikující. To mohl být jeden 
z důvodů. Studenti  mohou mít  dočasně nesprávné porozumění nebo být přechodně zmatení,  ale 
vrátí se, jakmile si uvědomí své chyby. Někteří lidé jsou právě jednoduše zmateni, ačkoli – proč 
nepřemýšlíte o tom, zda jste sem přišli, abyste studovali Zákon, nebo někoho následovali?

Otázka: Mistr řekl, že pro ně nastal čas, aby se stali jasně myslícími a stali se skutečnými bohy.  
Pro mnoho studentů je těžké tomu porozumět.

Učitel:  My to děláme postupně právě teď, včetně toho, o čem mluvím dnes. Abyste se všichni 
stali více a více jasně myslícími, je okolo této otázky diskutováno mnoho věcí.

                  

Otázka: Přihodí se zkouška vymanění se z lidskosti vícekrát, nebo pouze jednou?
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Učitel: Podobné příležitosti určitě nepřicházejí často. Možná budou v budoucnosti jiné formy – 
možná budou, možná ne. To všechno je neznámé. Ale pokud se od základu nezměníš, neprojdeš 
jimi,  nehledě na to,  kolik šancí budeš mít.  Právě taková kultivace je.  Nikdy vám nebude jasně 
řečeno, zdali se něco stane nebo ne. Kdybys byl se vším obeznámen, prošel bys jimi, ale nebyla by 
to skutečná zkouška. Pouze tehdy, když si toho nejsi vědom, budeš zkoušen v kritickém okamžiku, 
aby se vidělo,  jsi-li pevný a můžeš-li  udělat  krok dopředu. Nebo když posuzuješ, zdali  je něco 
správné nebo špatné, budeš zkoušen, aby se vidělo, jak se s tím vypořádáš. Takto to je.

Otázka: Je dobré, zatímco studujeme Čuan Falun, pokud si vezmeme informace z Čuan Falunu 
(II.) a jiných knih Dafa, které odpovídají určitým částem Čuan Falunu, a studujeme je společně?

Učitel: Ne, není to dobré. Prostě se zaměřte na studování. Když čtete jednu knihu, měli byste se 
na ni soustředit; takto byste ji měli číst a čtěte ji popořádku. Neměli byste se po něčem poohlížet se 
svými vlastními záměry nebo něco se svými vlastními záměry dělat. To nebude fungovat. A dovolte 
mi říci, že když dosáhnete jistého bodu a nadešel pro vás čas dosáhnout další úrovně, bude vám 
dovoleno se pozvednout, a když pro vás nastal čas porozumět principům Zákona na určité úrovni, 
bude vám dovoleno je poznat. Předpokládejme, že jste dnes něco udělali a nejste si jisti, zdali to 
bylo správné či špatné: pokud si vezmete Čuan Falun a náhodně nalistujete stránku bez jakéhokoliv 
záměru otevřít ho na konkrétní stránce, zaručuji vám, že ta stránka, kterou otevřete, se bude týkat té 
věci, kterou jste dnes udělali. (Potlesk) Samozřejmě, pokud to chcete zkusit, až přijdete domů, pak 
s tímto připoutáním nenajdete nic. Kultivace je vážná věc: nikdy vám nebude dovoleno to zkoušet, 
jako by to byla hračka pro děti, takhle to nebude fungovat. Jinými slovy, neměli byste dělat nic 
se svými vlastními úmysly.

Kniha Velkého Zákona, Čuan Falun, je pro systematickou kultivaci. Dejte se do toho a čtěte. Co 
se týče jiných knih, jako  Vysvětlení obsahu Falun Dafa, Čuan Falun (II.) a tak dál, to jsou jen 
doplňující  materiály,  které  mají  být  čteny  jako  reference.  Cílem  Základů  pro  další  pokrok je 
napravit běžné problémy a nesprávné situace, které se objevily ve vaší kultivaci jako celku.

                 

Otázka: Někteří lidé říkají, že síla Velkého Zákona je bezmezná, takže učedníci Dafa nemusejí  
ochraňovat Zákon. Je to, co říkají, správné?

Učitel: Ne, není. Je pravda, že síla Velkého Zákona je bezmezná. Dnes my všichni praktikujeme 
kultivaci  v prostředí  této  běžné  lidské  společnosti.  Jestliže  by zkažené bytosti  vysokých úrovní 
přišly dělat špatné věci, Zákon sám sešle bohy strážící Zákon nebo jiné bytosti vysokých úrovní, 
aby je zničili; jestliže by naši učedníci konali špatné věci a bohové by přišli a zabili je, každý by 
uznal, že síla tohoto Zákona je skutečně velkolepá a neodvážil by se způsobit Zákonu jakékoliv 
další potíže. Pak byste se již dále nemohli kultivovat. Bohové nemohou jen tak přijít, aby neuváženě 
zabili obyčejné lidi, ani nemohou poškodit toto prostředí, ve kterém se kultivujete. Pokud můžeme 
ve své kultivaci dobře ochraňovat Velký Zákon v různých situacích, když nám společnost a různí 
lidé vytváří všechny druhy problémů, není to ochraňování Zákona?

Co se týče špatných lidí nebo těch, kteří konají špatné věci, pokud jsou spasitelní, můžeme je 
zkusit  přesvědčit  a  možná  budou zachráněni.  Pokud jsou rozhodnuti  dělat  věci  svým vlastním 
způsobem a pokračují v dělání takových věcí – dělajíce je hystericky – pak se s nimi vypořádáme, 
až přijde čas. Je také možné, že byli prozatím použiti,  aby zkoušeli naše studenty. Jakmile naše 
kultivace skončí, budou muset zaplatit za všechno, co udělali, to je jisté.

Otázka: Co se týče těch, kteří nebudou schopni stát se bohy, proč nemohou zůstat dokonce ani  
lidmi?

Učitel: Celý vesmír je obnovován. Co se týče lidí, když tato kultivace skončí, tohoto prostředí už 
nebude  dále  třeba.  Lidé,  kteří  jsou  ponecháni,  budou  děsnými  lidskými  bytostmi,  které  jsou 
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dokonce zkaženější  a horší; když lidé nejsou dobří,  jsou odstraněni.  Přemýšlejte  o tom všichni: 
Můžou takto dále pokračovat v existenci? Lidské bytosti jsou skutečně stvořeny bohy. Vysvětloval 
jsem to  předtím,  ale  dovolte  mi  vysvětlit  to  dále.  Jak  víte,  my  lidé  žijeme  v dimenzi  složené 
z molekul. Ale věděli jste, že všechno kolem nás, dokonce i vzduch, je složeno z molekul? To, co 
jíte, pijete, každá věc se kterou přijdete do styku, všechno kolem vás a všechny věci, které můžete 
vidět, jsou složeny z molekul. Takže pokud se někdo dívá zvenčí – pokud se někdo dívá na Tři říše 
z vnějšího prostředí našeho vesmíru – nejsou lidské bytosti mezi hromadami molekul? Žijete právě 
mezi  hromadami  molekul;  dokonce  i  vzduch,  který  dýcháte,  jsou  molekuly.  Takže  pro  bytosti 
vysokých úrovní, které se dívají na lidskou dimenzi zvnějšku Tří říší, co jsou to molekuly? Bohové 
obecně nazývají tyto molekuly „hlínou“ nebo „blátem“. Jste mezi blátem, lidské bytosti se plazí 
v blátě – to je to, co bohové vidí. Bohové pohlíží na všechno [zde] tímto způsobem. Také existují  
kvalitnější látky na odlišných úrovních. Poté co jsem to vysvětlil tímto způsobem, myslím že pro 
vás není těžké porozumět tomu, co řekl Ježíš o tom, jak Jehova stvořil člověka z hlíny! Není to to 
bláto a hlína, kterou vidíte – všechno zde je bláto. Dokonce i vaše tělo považují za hlínu, za bláto. 
To je proto, že v očích bohů je sféra molekul a zvláště sféra nejhrubějších molekul nejšpinavějším a 
nejhorším blátem. Takto to vidí.

Otázka: Těla některých lidí se při cvičení naklánějí doleva nebo doprava. Ostatním se to zdá  
poněkud podivné.

Učitel: Každý má svou vlastní situaci. Někteří lidé mají více látky na této straně svých těl, a 
méně na druhé. Jsou případy jako tyto. Bylo to zapříčiněno v minulosti vámi samotnými v různých 
prostředích a za rozličných podmínek. Přesto se musíte soustředit pouze na kultivaci a o tyto věci se 
vám postarám já. Sami je vyřešit nemůžete. Takže se jednoduše musíte zaměřit na kultivaci. Jedno 
vaše další připoutání navíc je zbytečné. Jestli o tom stále přemýšlíte, stane se to přítěží, překážkou a 
připoutáním. Nezmínil jsem právě, že jsem věci otevřel tak moc, že už neexistují žádné dveře a že 
se dívám pouze na srdce lidí? Pokud se dokonce ani za těchto okolností stále nekultivujete a já se 
nedívám na vaše srdce, jak bych vás mohl spasit? Je to tak ?

 

 Otázka: Jak můžeme odstranit  všechny názory získané po narození tak rychle,  jak jen to je  
možné?

Učitel: Jediný způsob je být odhodlaný ve studiu Velkého Zákona a pamatovat, že jsi kultivující, 
když se objeví špatné myšlenky, a potlačit je myšlenkami spravedlivými. Moje Tělo Zákona vidí tvé 
duševní činnosti velmi zřetelně.  Pokud je můžeš rozlišit a nepovažovat je za sebe sama, pak to 
přirozeně  nebudeš  ty  a  budou odstraněny. Ale  nebudou pro tebe  odstraněny všechny najednou. 
Budou  rozděleny  do  různých  úrovní  a  postupně  zmenšeny,  protože  musíme  [některé  z nich] 
ponechat,  takže  můžeš  porozumět  Zákonu  sám a  kultivovat  se.  Ale  odstraníme  několik  krajně 
špatných najednou. Takto to je.

Otázka: Jeden student během skupinového studia usínal. Poté co mu na to ostatní poukázali, se  
mu to nelíbilo a přestal na skupinové studium chodit.

Učitel: Pak ho nemusíte žádat,  aby přišel studovat. On nepřišel studovat Zákon,  přišel spát. 
Takže proč ho žádat, aby přišel? Je to tak? Přijít se vyspat? Nepotřebujeme lidi, kteří se přijdou 
vyspat. 

Neznepokojujte se tím, že máte malý počet lidí.  Dokonce i když existuje na jednom z našich 
cvičebních míst pouze jeden opravdový kultivující, řekl bych, že to není zlé. Neznepokojujte se tím, 
že máte malý počet lidí. Kdybyste měli velkou hromadu lidí – řekněme tisíc lidí – ale dokonce ani 
jeden z nich by nebyl opravdový kultivující,  k čemu by to bylo? Mohlo by to dokonce poškodit 
Zákon. 
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Otázka: Někdy naše práce pomáhání druhým není dostatečně dobrá, protože se bojíme udělat  
chybu ve výkladu Zákona.

Učitel: O tématu pomáhání druhým jsem hovořil mnohokrát. Například, můžete mluvit  tímto 
způsobem: „Rozumím tomuto významu Zákona na úrovni, na které jsem – to je to, čemu rozumím 
na své úrovni. Samozřejmě že Zákon má významy, které jsou hlubší!“ Není problém říci: „V určité 
oblasti jsem nesplnil požadavky Zákona“ nebo „Myslím, že Zákon hovoří o určitých věcech na této 
konkrétní úrovni. Nicméně, Zákon má další vnitřní významy“ – to by mělo být vyjádřeno zřetelně. 
Jinými slovy, neměli byste se omezovat.

Otázka: Praktikující  mají ve společnosti stále zaměstnání. Musejí k vypořádání se s problémy 
souvisejícími s prací uplatňovat principy běžné společnosti?

Učitel: Práce je práce. Kultivace je kultivace. Ale zlepšení vašeho charakteru kultivací se odráží 
ve [vašem vypořádání se] s konkrétními otázkami v práci. Avšak pokud váš šéf trvá na tom, abyste 
něco udělali, můžete být trochu přizpůsobivější, protože to nejste vy, kdo to chce udělat. Pokud to 
neuděláte, nebude vás chápat. Ale neuděláte velkou chybu. Pokud je něco nesprávně, když to budete 
dělat, budete se co nejvíce snažit udělat to správně a vypořádat se s tím po svém. Všechno záleží na 
tom, jak se s tím vypořádáte. Myslím, že můžete vyřešit všechny tyto věci dobře, nemyslím, že je to 
problém.  Je tu další věc: někteří  z nás se tolik obávají  o to, jak budou vypadat,  že nenecháme 
ostatní, aby věděli, že praktikujeme Dafa. Nedovolí, aby ostatní věděli, jak dobří jsou. Myslím, že 
mnoho z tohoto je zapříčiněno lidmi samotnými. Můžu vám říci, že se nyní učí Dafa sto milionů 
lidí. To není žádné malé číslo. Nejste ojedinělým jevem a nikdo se vám nebude vysmívat. A zvláště 
v tomto prostředí Čchang-čchunu, když jsou zmíněni praktikující Falun Dafa, každý ví, že jsou to 
dobří lidé.

V mnoha oblastech, když naši propuštění pracovníci hledají novou práci, lidé říkají: „Zaměstnám 
jakéhokoli  praktikujícího Falun Dafa.“ Nemyslete si, že vy jste ojedinělý případ nebo že stojíte 
mimo, tak to není. Vytvořili jsme toto prostředí. Navíc se tento druh prostředí vytváří po celé zemi. 

Otázka: Blízko nás dělá svá cvičení jiná čchi-kungová skupina a pouští své kazety nahlas. Měli  
bychom…?

Učitel: To nevadí. Není to také zkoušení našich myslí, aby se vidělo, jsme-li ovlivněni? Když 
pouští své věci, neovlivňuje to vaši mysl? V těch chvílích jste byli zkoušeni, aby se vidělo, jste-li 
tím  vyrušeni  nebo  jestli  se  rozzlobíte.  Takže  se  musíme  podívat  dovnitř  na  příčinu,  a  ani 
neucuknout,  když zahřmí.  Nechte  je  pouštět  si  svou hudbu.  Když  jste  doopravdy  neovlivněni, 
přirozeně to zmizí.  To je zaručené.  Pokud to dělají  úmyslně, pokud se s tím skutečně nemůžete 
dobře vypořádat  nebo je-li  tam mnoho nových studentů,  tak  v tom případě můžeme najít  nové 
místo. Oni si myslí, že to místo je dobré, tak jim ho nechte. Kterékoli místo, kde cvičíme Falun 
Gong, se stane dobrým. My prostředí přetváříme, nevybíráme si ho.

Otázka: Jak by měli kultivující dělat dobře svou práci vedoucích?

Učitel: V současnosti existuje v práci pro lidi na vedoucích pozicích tak mnoho otravných věcí. 
Kdyby všichni lidé ve společnosti praktikovali Falun Gong, myslím, že byste svou práci mohli dělat 
velmi  dobře  bez  mnoha  starostí.  Kdyby  každý  přemýšlel  o  zájmu  druhých,  kdyby  nikdo 
nepřemýšlel o svém vlastním zájmu, kdyby nikdo nešel za věcmi, které přinášejí prospěch jemu 
samotnému, a kdyby každý přemýšlel s ohledem na blaho druhých, přemýšlejte o tom, jaká by byla 
společnost? Samozřejmě nemáme v úmyslu žádat každého, aby se stal světskou osobou, poté co 
obdrží Zákon. Jen zde objasňuji tento bod. Pokud jde o to, jak byste se měli s věcmi vypořádat, toto 
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jsou specifické věci, které byste měli rozhodnout sami. Měli byste je vyřešit sami podle toho, co si 
myslíte,  že  by  měl  praktikující  udělat.  Můžete  být  v určitých  věcech  více  přizpůsobiví  a 
tolerantnější. Jde-li o vás, měli byste být přísnější.

Otázka: Jak  bychom  se  měli  vypořádat  s nezdravým  jevem  ve  společnosti,  se  kterým  se  
setkáváme v práci?

Učitel: Nepřemýšlejte tak mnoho o věcech mimo vaši kontrolu. Pokud jste vedoucím a ve vaší 
společnosti převažují zkorumpované praktiky, pak jste za to zodpovědní. Ale pokud jsou něčím, co 
se nestalo na vašem pracovním místě nebo pokud nejste ve společnosti v pozici, která má za druhé 
jistou zodpovědnost,  pak byste z toho neměli  dělat  svou věc.  Měli  byste se pouze ujistit,  že se 
chováte dobře.  To, co požadujeme,  je jednat  dobře,  počínaje  námi samotnými.  Pokud se každý 
ujistí, že se chová dobře, pak bude všechno ve společnosti dobré. Zatímco pokud se každý pokouší 
ostatní hlídat, pak čím více to lidé zkouší, tím více se věci zhorší a objeví se více a více napětí.  
Pokud se lidé nechovají dobře, ale namísto toho hlídají ostatní, pak se mezi sebou budou hašteřit o 
tom, jak „ty nejsi dobrý“, „ona není dobrá“ nebo „on není dobrý“. Napětí mezi lidmi se stane více a 
více intenzivním. Nutně to bude takto.

Otázka:  Proč  někteří  lidé  vždy  porozumějí  Zákonu  nesprávně  nebo  porozumějí   Zákonu  
extrémním způsobem? 

Učitel: Je to ve skutečnosti velmi jednoduché. Není to nic než otázka toho, jaký je výchozí bod 
myšlení člověka.  To jest,  když chcete pochopit  Zákon, co je základnou vašeho myšlení a co je 
vaším hlediskem? Když trváte na svých vlastních připoutáních a chcete pátrat po odpovědích nebo 
po  něčem,  co  ochraňuje  věci,  které  nemůžete  nechat  odejít,  samozřejmě  že  pochopíte  Zákon 
nesprávně.  Pokud když čtete  Zákon,  nemyslíte  na nic,  to,  co vám Zákon řekne,  bude správné. 
Nepokoušejte  se  hledat  v Zákonu  to,  o  čem se  vy domníváte,  že  je  správné.  Nepokoušejte  se 
v Zákonu  hledat  věci,  které  vám poskytují  omluvy, a  nevytrhávejte  věci  ze  souvislostí,  abyste 
ochraňovali sami sebe. To je nepřijatelné, a čím víc čtete, tím zmatenější budete. Záleží to jen na 
tom, jaký je váš výchozí bod.

Otázka: Jaká je v současnosti nejrychlejší cesta k dosažení Dovršení?

Učitel: Vytvořil  jsem  pro  lidi  tu  nejrychlejší  a  nejlepší  kultivační  cestu.  Jsme  v tomto 
nejkomplikovanějším davu lidí a toto složité prostředí vám umožňuje se rychle zlepšovat. Zároveň 
byl dnes vyučován takto nesmírný Zákon. Tento Zákon umožňuje lidem zlepšit se rychle. O kolik 
ještě chceš, aby to bylo rychlejší?  Nic nemůže spasit lidi rychleji než Dafa. Osoba plná karmy by 
měla ze všeho nejdříve přemýšlet, jak svou karmu splatit. Nemáš žádné právo vybírat si [výhodnější 
metodu].

           

Otázka: Pořád si myslím, že opisování knihy ručně je plýtvání časem.

 Učitel: Pak je tvé myšlení trochu příliš extrémní.

 Otázka : Abychom překonali  myšlenkovou karmu, existují kromě použití silné vůle také jiné 
dobré způsoby k tomu, abychom ji potlačili?

Učitel: Ne. I kdybys použil svých rukou, abys to popadl, nemůžeš ji vytáhnout ven. Není žádný 
jiný způsob. Vaše zlepšení a odstranění vaší karmy přichází se zvýšením vaší úrovně. Kultivace je 
vážná věc, neděje se podle toho, jak chceš ty. Každý její aspekt byl pro tebe pečlivě uspořádán. 
Toužebné myšlení nefunguje.
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Otázka: Poté co vrstva největších buněk lidského těla odpadne, v jaké formě existují těla v jiných 
dimenzích?

Učitel: Řekl jsem, že lidské bytosti neumírají po smrti lidského života. Hovořil jsem o této věci 
v Zákonu  a  vysvětlil  jsem  ji  zřetelně.  Když  osoba  umře,  pouze  vrstva  největších  molekul  na 
povrchu – lidská schránka či tato vrstva molekul na povrchu –zemře a zmizí z této dimenze. Jak by 
mohlo  vaše  skutečné  tělo,  které  je  složeno  z mikroskopické  látky,  zemřít?  Oheň  ve  spalovně 
nemůže spálit vaši mikroskopičtější hmotu, nemůže na ni dosáhnout. Dovolte mi říci, že to není 
proto, že lidský oheň ji nemůže spálit nebo že lidský oheň není dost horký na to, aby spálil atomová 
jádra. Je to proto, že existuje rozdíl v dimenzích mezi ohněm tady a látkami tam. Proto na ně oheň 
nemůže dosáhnout.

Otázka: V kapitole „Praktikování zlé cesty“ jste řekl, že velké osvícené bytosti sestavily nové  
vesmíry podle svých vlastních charakteristik. Pak tedy původní charakteristiky a nové vesmíry…

Učitel: Tento vesmír je nesmírně rozlehlý, a co jsi vznesl, se stalo ve vesmírech na mnohých 
úrovních, ale o čem se hovoří v knize, nejsou věci v tak velkém kosmickém těle. Takto to není.

Ve vesmírném těle  je bezpočet  vesmírů.  Z pohledu obrovského vesmírného těla jsou všechny 
jako smítka  prachu.  Na různých úrovních  Zákona  rozumějí  Zákonu  různé  vesmíry  na  různých 
úrovních.  Například,  skutečný  Zákon  určité  úrovně  Zákona  nebude  bytostem  odhalen.  Ale 
charakteristiky tohoto Zákona, které se projevují, mohou být bytostem známy. Ze stejného důvodu, 
co jsem vám dnes řekl, je pouze všeobecná diskuse o tom, čemu budete rozumět, až k oné úrovni 
dospějete. Nebudete znát skutečné zjevení oné úrovně. Tudíž, pokud by bytosti na určité úrovni tam 
dospěly  kultivací  zezdola   (praktikující  Dafa  jsou  výjimkou),  přizpůsobily  by  se  v průběhu 
zvyšování svých úrovní v kultivaci Zákonu na té úrovni a vyvinuly by si své vlastní věci, které 
kultivovaly.  Například  Šakjámuni  měl  „Přikázání,  Pohroužení,  Moudrost“.  Jeho  Přikázání, 
Pohroužení, Moudrost je přizpůsobeno principům Zákona na jeho úrovni a Zákonu vesmíru na té 
úrovni. Dosáhl tak na tuto úroveň. [Jeho] celý vesmír je ustaven principy jeho Zákona – ustaven 
Přikázáním, Pohroužením, Moudrostí. Zároveň je jeho Zákon vývojovým principem pro všechna 
jejich Spravedlivá Dosažení (čeng-kuo). Všechny věci a formy se mění s těmito jeho věcmi. Jinými 
slovy, on neví, že je to základní Zákon, který se zde skutečně projevuje, avšak může znát jeho 
projev. Poté co se osvítil k věcem na té úrovni, může tak existovat na té úrovni. A pak tedy dosáhl 
něčeho vlastního: stavu Spravedlivého osvícení.

Na té stejné úrovni existují další buddhové a bohové. Podobně se osvítili k dalším pochopením 
principů Zákona na té úrovni. Oni se také přizpůsobili  principům Zákona na té úrovni a tak se 
osvítili ke svým vlastním Stavům Dosažení (kuo-wej). Stejně to je s ostatními buddhy: také si tam 
ustanovili své ráje a osvítili se ke svému Dosažení spravedlivého osvícení na oné úrovni Velkého 
Zákona vesmíru. Ale jsou jeden od druhého odlišní, a přesto všichni splnili normy té stejné úrovně. 
Poté co jsem to vysvětlil tímto způsobem, nyní už rozumíš, že? Tedy v tomto nesmírném vesmíru, 
jevů jako je  tento – jevů jako je tento na rozličných úrovních – je  nesmírně mnoho. Takže ve 
vesmíru jako je tento, období tvoření, trvání a úpadku se často cyklicky vrací. Avšak Zákon našeho 
celého vesmírného těla se nikdy nezmění. Bude to navždy Zákon, který se nikdy nezmění a nikdy se 
nezměnil.

Otázka: Jsou mezi studenty, kteří navštívili Mistrovy semináře vyučování Zákona, a těmi, kteří je  
nenavštívili, kromě toho, že mají odlišný předurčený vztah s Mistrem, nějaké další rozdíly?

Učitel: Ve skutečnosti mi dovolte říci: Nejste ve své kultivaci vůbec odlišní. Mnoho lidí, kteří se 
mnou  mají  silný  předurčený  vztah,  tehdejší  semináře  nenavštívilo.  Bylo  to  zapříčiněno  jejich 
vlastními podmínkami, situacemi a mnoha, mnoha dalšími faktory.
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Všechny otázky byly zodpovězeny, některé, které se opakovaly, jsme vynechali. Některé další 
byly  vzneseny  světskými  lidmi  a  nepotřebovaly  být  zodpovězeny,  takže  byly  také  vynechány. 
Mluvím už pět hodin. Jelikož to, čemu nasloucháte, je Zákon, každý poslouchá rád, a kdybychom 
pokračovali dalších pět hodin, pravděpodobně byste neměli pocit, že je to dlouho. Bez ohledu na to, 
jak moc toho řeknu, slouží to jedinému účelu: umožnit vám se zlepšit, tak rychle, jak je to možné, a 
vzestoupit díky kultivaci, tak rychle, jak je to možné. Většina z vás v publiku jste pomocníci, a 
cílem je, abyste dělali svou práci dobře. Ohledně těch mnoha, mnoha otázek, které máte, a situací 
ve vaší kultivaci, kdybych vám na všechny odpověděl, nebyli byste schopni se kultivovat. Nebo i 
kdybyste  mohli,  obávám se,  že  by  se  to  nepočítalo.  Takže  vy sami  se  musíte  osvítit  k  mnoha 
otázkám, a vy sami se musíte kultivovat. Pouze toto je kultivace. Často používám tento příklad: 
řekněme, že se Dovršíte a odejdete tam nahoru a uvidíte mocné, velkolepé buddhy, kteří tam sedí; 
mocná cnost, kterou si každý buddha ustanovil, je nádherná. Ptali byste se sami sebe, jak jste se tam 
nahoru dostali. Zjistili byste, že se třesete úzkostí, a dokonce i vy byste věděli, že tam nepatříte, a šli 
byste dolů sami od sebe. Cítili byste se, že toho nejste hodni! Takže v kultivaci musí každý z vás 
dosáhnout své vlastní ůrovně a každé úrovně musíte dosáhnout pevně. Kultivace je vážná! Poté co 
dnes  odejdete,  nepoužívejte  má  slova,  abyste  se  zaměřili  na  druhé,  protože  jsem  je  řekl  se 
zaměřením na vaši situaci. A necitujte má slova vytržená z kontextu. Ani byste neměli pyšně říkat 
druhým: „Slyšel jsem Učitele Li říkat to a to.“ Ve chvíli,  kdy se toto vaše připoutání vynoří, se 
stanete  obyčejnými  lidmi.  Chci  vidět,  že  se  kultivujete  hladce  a  vytrvale,  takže  nechci,  aby se 
takovéto problémy znovu objevily.

Toto dnešní prostředí... Opravdu pro mě nebylo snadné napravit, uprostřed trápení a obtížností, 
celkové kultivační prostředí, tak abychom neměli problémy a zůstali na takovéto spravedlivé cestě. 
Ve  skutečnosti  jsem  schopen  to  udělat  –  nemáme  žádnou  konkrétní  formu  organizace,  ani 
nevlastníme  peníze  nebo majetek.  Dobrou věcí,  o  které  víte,  je  to,  že  jsme  se  neangažovali  v 
budování nějaké sféry vlivu ve společnosti běžných lidí a že nevyrušujeme společnost ani vládu – to 
je to, co víte. Pravda je, mohu vám říci, je to proto, že máme Zákon – máme takto nesmírný Zákon 
– takže já se do toho nemusím vměšovat. Zdali se učíte či ne, to je vaše vlastní věc... Nemáme 
žádné seznamy, ani si nepořizujeme záznamy o něčích osobních informacích. Pokud se kultivujete, 
budu  za  vás  zodpovědný.  Avšak  tento  druh  zodpovědnosti  se  neprojevuje  v  běžné  lidské 
společnosti.  Pokud  se  kultivujete,  můžete  se  zlepšit,  a  pokud  pokračujete  v  kultivaci,  můžete 
dosáhnout Dovršení. Ale nic z toho se neprojevuje v obyčejné lidské společnosti.

Důvodem, proč vše děláme takto, je doplňovat tento Zákona. Tento Zákon je tak nesmírný, takže 
má vysoké požadavky na způsob, jakým se šíří v běžné lidské společnosti. To jest, forma, kterou 
přebírá  mezi  běžnými lidmi,  musí  splňovat  požadavky Velkého Zákona.  Tedy, jaký druh formy 
splňuje požadavky tohoto Velkého Zákona tak, aby byl šířen v obyčejné lidské společnosti,  bez 
toho, aniž by byl poškozen? Existuje pouze jeden: „velká cesta bez formy“. Opravdu se nám to 
podařilo. Žádná forma – nemáme žádnou z forem běžné lidské společnosti. Avšak můžeme lidem 
umožnit opravdově se kultivovat a opravdově se zlepšit. Takto kráčíme po naší cestě a takto jsme to 
udělali a je to ta nejlepší cesta. Nikdo na nás nemůže najít něco špatného. Dokonce i když se někdo 
pokouší nimrat, nenajde nic, a je to proto, že máme Zákon. Nestanovil jsem žádná pravidla nebo 
nařízení. Každý z vás ví sám, jak se s věcmi vypořádat.

Ohledně vás, pomocníků, ti, které nazýváme „pomocníci“, jsou jednoduše dobročinní lidé, kteří 
se nestanou známí nebo z toho osobně získají – nic osobního z toho nezískáte. Ze své dobročinné 
povahy  přinášíte  na  cvičební  místa  kazetové  přehrávače,  abyste  pomohli  ostatním.  Takoví  jste 
všichni – děláte to ze své dobročinné povahy a jsou to vaše vlastní skutky. Zkušenost ukázala, že 
toto prostředí  je  pro naši kultivaci  nejlepší.  Nikdo z těch,  kteří  přišli  spasit  lidi  v minulosti,  se 
neodvážil  zvolit  takovýto  přístup,  protože  neměli  takto  nesmírný  Zákon.   Všichni  museli 
shromáždit své učedníky dohromady, aby se kultivovali následováním pravidel a přikázání. Jelikož 
máme dnes takto nesmírný Zákon, můžeme být otevření a nemusíme mít takováto pravidla. Nic, co 
má formu,  se  nemůže tomuto  Velkému Zákonu rovnat.  Žádná pravidla  nebo nařízení  nemůžou 
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změnit srdce lidí – to může jen Zákon. Proto jsme zvolili tento přístup.

Zároveň, forma našich pomocných center je nezbytná. Tato forma pomocných center nepřejímá 
formu obchodních společností nebo vládních orgánů. Pomocník používá jednoduše svůj domov a 
spolupracuje  s  druhými,  aby jim pomohl,  když mají  otázky nebo něco diskutují.  Má to  formu 
organizování zdola. Myslím, že to je opravdu dobré. Myslím, že je vynikající, že společně mluvíte o 
tom, co lidé chtějí dělat, nebo o vykonávání nějakých věcí na šíření Zákona.

Fa konference jsou další jedinečnou věcí našeho Velkého Zákona. Po dasažení určitého bodu 
jsme se dali dohromady, abychom uspořádali Fa konferenci a aby ti, kteří se učili dobře, sdíleli své 
zkušenosti a porozumění, které budou inspirovat ostatní a pomohou jim se zlepšit. To je výborné. Je 
to něco pro nás jedinečného.

Z celkového hlediska, vy všichni jste tomuto Zákonu mnoho přispěli. Samozřejmě, nebudu vést 
protokol a chválit vás a nakonec to ani není to, co chcete. Co hledáte, je zásluha a cnost a zvýšení  
vašich sfér a úrovní. Takže tyto věci říkat nebudu. Vaše práce pro Velký Zákon je to samé, jako 
práce pro vás samotné, protože vy jste součástí Velkého Zákona. Zdali jste zodpovědní k Velkému 
Zákonu a zdali jste zodpovědní k sobě, je ta samá věc. Takže nemusím říkat mnoho. Pouze se o vás 
starám ve vaší kultivaci, na vašich rozličných úrovních a v procesu vašeho zlepšování.

Ohledně toho, jak se vypořádat s věcmi mezi běžnými lidmi,  si myslím, že všichni víte jak. 
Doufám, že od této chvíle budete mít lepší rozjezd a budete dělat svou práci ještě lépe. Mezitím 
doufám, že dnešní setkání, které může být nazváno Fa konferencí, vám pomůže znatelně se zlepšit a 
mocně vás popožene kupředu. Zde vás mohu potlačit kupředu, ale vy sami si musíte ve studování 
Zákona pospíšit a co nejlépe využít svůj čas na studium Zákona a držet krok. Pouze toto je pevný 
pokrok. Doufám, že každý bude pilně a rázně pokračovat v kultivaci. Nedívejte se jen, jak ostatní 
dosahují Dovršení – vy byste se měli také snažit dosáhnout Dovršení tak rychle, jak jen to je možné.
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