Vyučování Fa na Fa konferenci ve Švýcarsku
(4. - 5. září 1998, Ženeva)

Li Hongzhi
Dobrý den!
Mezi těmi, kdo zde sedí, jsou lidé, kteří sem přispěchali ze singapurské Fa konference, lidé, kteří
sem přispěchali z jiných zemí a oblastí, a noví studenti. Hlavním účelem pořádání Fa konference je,
aby všichni navzájem čerpali ze svých zkušeností a objevili své vlastní nedostatky, a tak se mohli
společně zlepšovat v kultivaci. Zároveň je samotná tato událost příležitostí k šíření Fa. Vše, co si
přejeme udělat, je umožnit nám kultivovat a zlepšovat se – rozhodně nejde o formality. A tak
pokaždé, když budeme v budoucnu pořádat Fa konferenci, musíme se tohoto principu držet,
abychom našim studentům opravdově pomohli dělat pokroky. Tohle musíme zajistit ještě předtím,
než můžeme takovéto konference uspořádat. Příliš mnoho konferencí ke sdílení zkušeností a příliš
často lehce způsobí určitý druh soupeření, kdy ty utíkáš jedním směrem, já to dělám jiným a tak
dále, zatímco se každý drží lidského způsobu myšlení. Tak to nejde. Všichni musíme postupovat
podle Fa a pořádat takovéto konference výhradně ke kultivaci studentů.
Poměrně dost z vás v publiku jsou dlouhodobí studenti. Jsem skutečně šťastný, že vás všechny
vidím. Opravdu se na cestě kultivace zlepšujete mílovými kroky. Zatím nemůžete změny v sobě
vidět, ale ty změny jsou obrovské. V nepříliš vzdálené budoucnosti to budete schopni potvrdit a
vidět. Takže mám opravdu radost.
Během tohoto období, ve kterém kultivujete, můžete posloucháním Fa, který na konferencích Fa
učím, a nepřetržitým studováním Zhuan Falunu do hloubky vidět mnoho různých projevů pravdy a
získáváte jiné a hlubší pochopení Fa. Společně s tím bych s vámi rád dále probral proces vaší
kultivace a koncept jiného typu struktury vesmíru. Nejdříve promluvím o dalším druhu struktury
vesmíru. Je zde něco, co musím dopředu vysvětlit: vesmír byl ve skutečnosti sestaven Zákonem. A
tak účelem mého přednášení o kosmu rozhodně není, abych popohnal moderní vědu do nějaké vyšší
sféry, a nevyprávím vám to jako nějakou formu vědomostí. Je to kvůli tomu, abych vám umožnil
kultivovat. To proto, že to jde ruku v ruce se Zákonem. Cílem je, abyste kultivací dosáhli různých
říší. Máte se tedy vrátit do míst v různých říších, kde jste byli stvořeni, navrátit se do různých
úrovní a říší ve vesmíru. Tento Fa je obrovský tak, jako je vesmír velký, a to je pořád ještě
představa vaší mysli neznámá. Dnes budu mluvit z jiného úhlu a uvidíme, jestli bude vaše myšlení
moci udržet krok.
Nejdříve promluvím o kosmu. Mluvit o kosmu, abych to řekl jinak, ve skutečnosti znamená bavit
se o hmotě nebo o pochopení hmoty. Ať už je dnešní věda jakkoliv vyspělá, její pochopení hmoty je
stále neobyčejně povrchní. Prostě to ani nestojí za zmínku, když se to srovná s celým vesmírem –
nemohou se srovnávat. Víte, že jsem řekl, že vesmír je složen z elementárních částic. A z čeho se
pak skládají elementární částice? Musí se to vysvětlit konkrétně. V pojetí různých vrstev
kosmických těles (nikoliv různých vrstev vesmírů), jak velká jsou kosmická tělesa? Rozloha
pouhého jednoho kosmického tělesa je sama o sobě nesmírně velká. Ale není to tak, že je tam
pravidelnost, podle které jedno kosmické těleso sestává z určitého průměrného počtu vrstev
vesmírů. Některé sestávají ze zhruba deseti tisíc vrstev vesmírů. A jsou takové, které sestávají z
téměř sto milionů vrstev vesmírů. Toto pojetí je nesmírně ohromné. Takže každé kosmické těleso je
nepředstavitelně rozsáhlý kosmický prostor.
Když lidé mluví o pojetí vesmíru, v podstatě mluví v rámci rozsahu počtu galaxií, který mohou
lidé rozpoznat. Rozsah, který může dnešní věda pozorovat, je jen malý vesmír, o kterém lidé mluví.
Použiji jako hledisko Zemi. Počínaje tímto malým vesmírem, tři tisíce malých vesmírů naší
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velikosti utváří druhou vrstvu vesmíru. A potom tři tisíce vesmírů, každý tak velký jako druhá
vrstva vesmíru, utváří třetí vrstvu vesmíru. Všichni o tom přemýšlejte: to zvětšení je hodně veliké.
Tohle je však stále jen diskuse o rozpínání z jednoho pohledu. V tomto vesmíru ale není jen jediná
částice velikosti Země. Částice o velikosti zhruba naší Země jsou rozptýleny po celém vesmíru a je
jich bezpočet. Právě jsem promluvil o zvětšování vesmíru z pohledu jediné částice. Ve skutečnosti
jsou částice této velikosti rozptýleny po celém kosmu. Jsou ve všem možném. Všechny mají ten
druh rozpínacího systému, který zahrnuje vše od velkého k malému, a od malého k velkému. Pro
lidstvo je i tato vrstva malých vesmírů ohromná. Počet planetárních částic rozdílných velikostí,
které v ní jsou, je nezměrný. Proč? Protože ačkoliv Buddhové, Bohové a Taové na velmi vysokých
úrovních mají přehled nade vším, nikdo nemyslí na počítání smítek prachu. Planeta v rozlehlém
kosmickém tělese je opravdu jen jako smítko prachu volně poletující ve vesmíru.
Takže tři tisíce vesmírů této velikosti se neustále znásobují a rozšiřují svůj rozsah; neustále se
znásobují a zvětšují ten systém. Na přibližně jednotisícové vrstvě dosáhne tento první systém
kosmického tělesa své hranice. Ale ani tento prostor není jediný: v ohromném kosmu je to stále jen
částice a částice té úrovně také prostupují nezměrný vesmír. Za tímto prostorem je stav úplné
prázdnoty. A jak asi prázdné? Kdyby do ní vstoupila jakákoli látka v tomto systému, bylo by to
totéž jako sebe-rozložení. To proto, že každá látka v rozsahu tohoto systému má život,
charakteristické vlastnosti a uvažování. Vstoupit do mikroskopické prázdnoty toho druhu by bylo,
jako kdyby si ta částice už dále nemohla udržet myšlení a život. Okamžitě by se rozložila. Jinými
slovy, všechno, co by do ní spadlo, by se rozložilo. Vysvětlíme-li to pojetí tímto způsobem, je pro
nás lehké to pochopit. Za tímto prostorem prázdnoty jsou ale ve skutečnosti další kosmická tělesa o
ještě větších rozlohách. Ale životy v této říši se stejně nemohou pohnout tím směrem ani o jediný
krok, protože na mikroskopičtějších a ještě mikroskopičtějších úrovních existují faktory ještě
mikroskopičtějšího charakteru. V těch ještě větších prostorech jsou v tom kosmickém tělese ale
pojetí hmoty a života odlišné – pojem hmota už dále neexistuje. V rozsahu kosmických těles není
počet vrstev vesmírů tentýž, ale každičké kosmické těleso je složeno z nejmikroskopičtějších a
nejzákladnějších částic. A všechny základní částice jsou utvořeny z povahy vesmíru, Zhen, Shan,
Ren.
Pojmy, o kterých tu mluvím, jsou skutečně složité. Musíte dávat pozor, protože lidský jazyk je
opravdu omezený. Například největší částicová hmota určitého kosmického tělesa také vytváří
vrstvu částic té velikosti z nesmírně malých částic ve svém vlastním systému. Říká se tomu
vodorovný systém skladby částic. To znamená, že částice látky nejsou sestaveny jen ze svislého
mikroskopického systému, ale samy jsou zároveň složeny z látek – od mikroskopických po velké a
ještě větší – ve svém vlastním systému. Jinými slovy, částice různých velikostí na každé úrovni toho
systému jsou samy systémy, které jsou složeny z mikroskopických látek. A částice různých velikostí
na každé úrovni toho systému všechno prostupují. Takže jeho částice různých velikostí také tvoří
vodorovná kompoziční schémata. Jeho nejelementárnější částice a jeho úroveň největších částic
jsou od sebe celkem daleko.
Co je tedy nakonec ta nejprapůvodnější hmota? Je to voda. Ale voda, o které mluvím, není voda
naší běžné lidské společnosti. Ani to není voda v řekách, potocích, jezerech a oceánech, která
existuje na rozličných úrovních. Tato voda je to, co vytváří všechnu hmotu a životy v kosmickém
tělese na dané úrovni. Můžete tomu říkat „prapůvodní hmota“ … [vlastně] tomu můžete říkat jenom
prapůvodní hmota. A tento druh vody se liší od pojetí vody, které chápeme v dimenzi obyčejných
lidských bytostí. Abych byl přesný, mělo by se tomu říkat „stojatá voda“, protože se nehýbá. Je
úplně klidná a bez pohybu. Nerozčeřila by se ani by nezašplouchla, kdybyste do ní něco vhodili.
Když teď mluvíme o vodě, promluvme si nejdříve o vodě v lidském světě. Můžeme si vzít
příklad ze světské vědy. Jak víte, v naší společnosti obyčejných lidí vědci tvrdí, že existují
organické a anorganické látky. To jsou ve skutečnosti jen pochopení týkající se této dimenze. Hmota
není složena jen z látek této povrchové dimenze. Vědci obvykle berou za „organické látky“ věci,
které se v této dimenzi považují za živé – stromy, květiny, tráva, rostliny, zvířata a lidské bytosti. Ve
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skutečnosti jsou utvořeny z vody této dimenze. Víte, že voda tvoří více než devadesát procent těla.
To znamená, že my lidé jsme tvořeni vodou této dimenze. Zmínil jsem se předtím o tom, že voda
může stvořit všechny věci. To jen moderní vědci na to nemohou přijít. Nicméně, [jak víte], voda
této fyzické dimenze může dát zelenině růst. Když se zelenina opakovaně vymačká v rukou,
nezůstane nakonec nic než chlorofyl. A když se chlorofyl specificky upraví, nezůstane nic než voda.
Jinými slovy, všechno v této dimenzi, co lidé považují za organické látky, ve skutečnosti pochází z
vody této dimenze. To znamená, že voda utváří vše a všemu dává vznik.
A tak vám řeknu: takzvané anorganické látky jsou ve skutečnosti vytvářeny vodou vyšší úrovně.
Ale moderní věda to nedokáže rozpoznat, a tak si myslí, že tyto látky živé nejsou. Ale ony ve
skutečnosti živé jsou. Jejich forma existence je dost odlišná od toho, co zná moderní věda. Jestli
bude moderní věda pokračovat ve vývoji se svými současnými koncepty, lidé jejich formu nikdy
nepoznají. Za starých časů bývalo v čínských kultivačních kruzích rčení: „Nesmrtelní jsou tak
mocní, že mohou vhodit do pánve kámen a získat z něj vodu.“ Zní to jako vtip, ale ve skutečnosti to
vtip není. V celém prostoru tohoto kosmického tělesa, ke kterému tento vesmír patří, je
nejzákladnějším prapůvodem každého předmětu voda. Jaká je ta mikroskopičtější voda? A jaká je
ještě mikroskopičtější voda? Je to nepochopitelné, nepředstavitelné. A tak jsem řekl, že to pro vás
může zůstat jen myšlenkou.
Co jsem právě řekl, bylo, že všechny částice různých úrovní mají jeden nejzákladnější,
nejprapůvodnější prvek. Ale tyto částice jako celek mají jak svislé, tak vodorovné uspořádání. Je to
jako začít u Země, na které jsme: takový a takový počet galaxií utváří jeden vesmír a takový a
takový počet vesmírů vytváří vesmír větší rozlohy. Bereme Zemi jako výchozí bod, protože my lidé
jsme tady a já zde učím Fa. Takže beru Zemi jako výchozí bod. Ale Země není výchozí bod pro
všechny látky v tomto vesmíru. Domníváme se, že všechny látky, které kolem sebe vidíme, jsou ty
nejhmotnější. Když jsem učil Zákon v minulosti, abych všechny nezmátl, uvedl jsem, že to byly
látky té nejnižší úrovně. Ale ve skutečnosti se nemohou považovat za jediný druh hmotných látek.
Můžete jim říkat „základní hmota“. Můžeme pro ně používat jiné pojmy. Pořád je zde ještě superhmota, super super-hmota, dokonce ještě vyšší super super-hmota ...
Země zabírá v dimenzích těchto Tří říší středovou pozici. Je ve středu svisle, vodorovně i z
hlediska zrnitostní velikosti. A pak také existují látky, jejichž masy jsou ještě větší než naše Země.
Není to druh masy, o které jsem hovořil předtím, kde atomy nebo atomová jádra tvoří věci velké
masy, to není to pojetí. To jsou všechno látky, které může lidstvo pochopit. O čem mluvím, je
superhmota, něco, co vůbec není látka lidské dimenze. Přesahuje látky této dimenze, pokud jde o
její částice a její povrchový kompoziční stav. Takže spodním bodem největší superhmoty je okraj
Tří říší. Lidská dimenze neboli spodní bod hmoty, kterou zná lidstvo, leží mezi velkými a malými
látkami. Kdybyste všemu v této lidské dimenzi říkali „hmota“, pak by se jen dalo říci, že věci ve
Třech říších, které jsou menší než látky v lidském světě, jsou ne-hmota a těm ještě menším látkám
by se říkalo ne-ne-hmota a tak dál, až by se dosáhlo nejmenších částic ve Třech říších. To je to, co
jsem myslel, když jsem předtím říkal, že koncept velkého a malého ve vesmíru není takový, jak to
chápou obyčejní lidé.
A vesmír jako celek je stejný. Všechny částice jsou živé – všechny mají život. Všichni o tom
tedy přemýšlejte: vesmír je také živý, bez ohledu na to, jak velká je jeho rozloha. Ale v mezích
kosmického tělesa jsou početné, nesčetné částice různých velikostí a každá z nich existuje jako
samostatná živá bytost. Kolik vrstev nebes je v tomto kosmu? Kolik vrstev vesmírů má? Kolik je
tam vrstev kosmických těles? Žádná bytost uvnitř něj nedokáže určit, jak rozsáhlý a složitý vesmír
je. Koncept kosmického tělesa, o kterém jsem mluvil, zahrnuje desítky milionů vrstev vesmírů, ale
stejně je to jen smítko prachu v ohromném těle bezhraničného vesmíru. On je také malinká částice.
Kdybyste mohli odletět do velmi, velmi vzdáleného místa a ohlédli se, viděli byste, že je menší, než
jak se lidským bytostem zdá zrnko písku. Při pohledu z ještě větší dálky by se zdál menší než
smítko prachu. Při pohledu z ještě větší dálky byste ho už neviděli. Právě teď jsem to vysvětloval
stále dokola, ale řečeno jednoduše, zdá se, že celý vesmír je sestaven z částic poskládaných z částic
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a částic složených z částic. Ale ve skutečnosti, když se na to podíváme z ještě širšího hlediska,
neskládá se z částic. Není pro to žádný jazyk a lidským bytostem se to nedá sdělit.
Lidský způsob myšlení je vždy omezený. Když jsem říkal, že částice tvoří částice, byli jste
vedeni ke zjednodušující logice, která ve skutečnosti není vhodná. Složitost struktury kosmu nelze
za použití lidského jazyka jasně vysvětlit. Kromě toho se myšlenky, čas, dimenze, životní formy …
všechno se při opuštění naší dimenze změní. Obzvlášť když jsou rozdílné časoprostory, jsou tam
velké rozdíly mezi částicemi. Například víme, že mezi planetami jsou vzdálenosti, které jsou dost
velké. Ale věděli jste, že naše těla, dřevo, vzduch, voda a tak dále jsou všechny složeny z molekul,
že molekuly jsou také úrovní částic a že tato úroveň částic je přesně vedle planet? To znamená, že
molekuly jsou největší částice, které jsou menší než planety. Atomy jsou největší částice menší než
molekuly. Když se na vzdálenost mezi molekulami a atomy díváme s lidskými pojetími, myslíme si,
že jsou dost blízko u sebe, téměř mezi nimi není žádná vzdálenost. Ale kdybyste měli do té říše
vstoupit, zjistili byste, že ta dimenze má také vlastní čas a stav a že je to také nesmírně rozlehlá a
rozsáhlá dimenze. Každá úroveň je taková. Protože jsme umístěni mezi molekulami a planetami,
máme pocit, že je vesmír obrovský. Ale kdybyste stáli mezi atomy a molekulami, měli byste pocit,
že rozsah onoho vesmíru je ještě větší než tento. Jinými slovy, musíte se přizpůsobit způsobu jeho
času a prostoru, abyste to pochopili.
Tím, že jsem právě hovořil o této otázce, jsem každému říkal, že i když mezi planetami vidíte
velké vzdálenosti, vzdálenosti mezi molekulami – které jsou malé, když se na ně díváme s našimi
lidskými názory – jsou ve skutečnosti opravdu veliké. Částice mohou vytvářet nesčetné bytosti,
včetně nás lidských bytostí, různých druhů živočichů, různých rostlin, dřeva, cementu, ocele a
železa a vzduchu, ve kterém žijeme. Zmínil jsem se o tom, že lidské bytosti ve skutečnosti žijí v
hromadě hlíny. Víme, že v hlíně lezou červi. Ale věděli jste, že bohové se na nás lidi dívají stejně –
že lidské bytosti se vrtají v hlíně? Proč tomu tak je? My lidé považujeme hlínu za hlínu, ale bohové
vidí všechny molekuly – tedy molekuly ve Třech říších – jako hlínu a jako nejhrubší a nejšpinavější
částice. Považují je za hlínu a ony skutečně hlínou jsou. Přemýšlejte o tom tedy všichni: jak tito
bohové vidí tento vesmír a svět? Vzduch je složen z molekul a celé prostředí, které kolem vás
existuje, je složeno z molekul. Voda v této dimenzi je složena z molekul také a dokonce i vzduch.
Bohové vidí molekuly jako hlínu, takže jste úplně pohřbeni v hlíně a lidské bytosti se vrtají v hlíně
– lidské bytosti prostě v tomto druhu prostředí žijí. Když jsem vám to tak vysvětlil, možná chápete,
proč Jehova nebo Ježíš v západní náboženské tradici učili, že Bůh stvořil člověka z hlíny, je to tak?
Na Východě se vlastně říká, že bohyně Nü Wa stvořila lidské bytosti z hlíny. Toto vysvětlení by
vám mělo usnadnit to pochopit. Bohové ve skutečnosti vidí všechny částice stvořené z hmoty této
dimenze jako hliněný prach nebo hlínu. Skutečně je to pravda.
Právě jsem řekl, že částice mohou utvářet všechno v dimenzi. Kosmická tělesa jsou rozsáhlá a
vzkvétající. Čím mikroskopičtější jsou částice, které svět tvoří, tím krásnější a nádhernější ten svět
je. Ve skutečnosti mohou ještě větší částice utvářet ještě větší kosmické prostory nebo ještě větší
životy. I když se tyto planety nám lidským bytostem zdají být hodně daleko od sebe, v očích větších
bytostí se zdají být dost blízko u sebe; je to velice podobné tomu, jako když lidské bytosti vnímají
vzdálenosti mezi molekulami. Může tedy to, co lidské bytosti vidí mezi planetami, být částí těla
bytosti? Jinými slovy, může to tvořit ještě větší život? Je to skutečně tatáž myšlenka. V minulosti se
říkalo, že existovali obři a trpaslíci. Ať už obyčejní lidé říkají, že existovali nebo ne, nesejde na tom,
já učím z hlediska principů. Časy se prostě změnily. Jak dějiny došly do tohoto bodu, musely se
přizpůsobit historickým a kulturním požadavkům tohoto časového období. Takže to způsobilo, že se
dnešní lidská společnost stala takovou, jaká je. Lidé už nevěří tomu, co nemohou vidět nebo zažít. A
čím více nevěří, tím méně je jim dovoleno poznat pravdu. Je to proto, že se lidské bytosti staly
pošetilými. A nevíra lidských bytostí bylo vlastně něco uspořádaného. Často říkám, že lidé chtějí
mít nad věcmi kontrolu, ale nikdy to tak nebylo.
Pokud jde o tu věc, že lidské bytosti chtějí mít nad věcmi kontrolu a touží po demokracii, ve
skutečnosti lidé nikdy opravdově kontrolu nad věcmi neměli, protože svět řídí bohové. Například,
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když mají lidé v životě hodně požehnání a velký talent, nepochybně to tak bylo zařízeno či se
stanou vysoce postavenými úředníky. Ti, co mají požehnání méně, a ti, kteří nejsou zas až tak
schopní, se naopak vysoce postavenými úředníky stát nemohou. Pařížská komuna svrhla monarchii.
Ale řeknu vám, všichni prezidenti, kteří byli ve Francii generace za generací zvoleni, byli předtím
císaři, jen se změnilo uspořádání. Co tím myslím, je to, že všechno uspořádali bohové. Takže ta
soupeření, která se mezi politickými stranami v dnešní lidské společnosti vyvinula, jsou jen
stávající stav, ve kterém dnešní lidstvo existuje. V dávných dobách – a myslím, že tomuto bodu
budete všichni věřit – takové věci nebyly. Dnes je lidstvo ve skutečnosti dost pokřivené lidstvo
s pokřivenou společností. To je prozatím vše, co o tomto tématu řeknu.
Právě jsem se zmínil o tom, že různé částice vesmíru mohou tvořit bytosti různých velikostí.
Životy existují na každé planetě. To jen my lidské bytosti je nechápeme, protože se neprojevují v
této dimenzi lidských bytostí. Dnešní věda tomu nerozumí, protože není dostatečně vyspělá a
dokáže se jen plazit v této dimenzi. Vidět do jiných dimenzí je vlastně docela snadné. Pokud máte
obří mikroskopický pozorovací systém, můžete vidět formu existence těchto objektů složených z
částic menších než molekuly. Lidské bytosti nemohou jejich pravou existenci vidět, protože lidé
mají všechny druhy zábran – mají psychické zábrany, které jim brání v tom, aby věřili. Neodvažují
se to udělat a nevidí v tom smysl. Ale bez ohledu na to, zda je vidět chcete nebo ne, ony svůj vzhled
čas od času odhalí. Někteří lidé je jen tak zčistajasna uvidí. Za zvláštní kombinace okolností se
mohou částice, které jsou v pohybu, náhle ukázat. Něco takového se čas od času stává. Lidé vždy
vysvětlují fata morganu jako druh odrazu atmosféry. To je sebeospravedlňující teorie, která byla
přijata, aby vysvětlila to, co moderní věda nedokáže. Nedává smysl. Ve skutečnosti jsou to
opravdové projevy jiných dimenzí. Dokážete pochopit pojetí vesmíru, o kterém jsem právě mluvil,
že? (Potlesk)
Všechna hmota ve vesmíru je složena z Zhen, Shan, Ren. Na různých úrovních má Zhen, Shan,
Ren různé projevy a zobrazuje se různými způsoby. Pro bytosti na různých úrovních stvořil různá
životní prostředí. Když se dostane k úrovni lidských bytostí, je projev tohoto Fa nesmírně obrovský
a nesmírně komplikovaný, je zde hojnost kultivačních cest a pravdy, ke kterým se lidé osvěcují,
jsou početné. Jestliže chce být člověk dobrý, měřítka, která v této dimenzi existují, jsou:
shovívavost, věrnost, slušnost, studium, důvěryhodnost a tak dál a tak dál. Všechny jsou odvozeny z
Zhen, Shan, Ren a je jich neuvěřitelně mnoho. A to není všechno. Prvky, které utvářejí ženy, jsou
jemnost a křehkost, zatímco muži musí být silní a čestní, a tak dále. To jsou všechno projevy Fa. To,
jak se projevují hmotné bytosti a jaké jsou hmotné formy existence, to jsou všechno projevy Fa. Fa
stvořil vše.
Dále promluvím o kultivaci. Proč musíte v kultivaci splnit měřítka té říše, abyste tam mohli jít?
Protože pro tu danou úroveň je tam Fa. V té říši existuje pro ty bytosti požadovaný standard, stejně
jako standard pro prostředí těchto bytostí. Tělo obtěžkané karmou, které neodpovídá prostředí té
dimenze, je nepřijatelné. Špinavé tělo rozhodně nemůže do tak vysoké dimenze vstoupit. Takže se
musíte přizpůsobit tělesnému stavu té vyšší říše – konkrétně stavu prostého karmy. Nejenom, že
musíte být bez karmy, ale i vaše tělesné látky musí být stejně tak mikroskopické a jemné. To je
něco, co lidé, kteří se opravdu nekultivují, nemohou získat, i kdyby chtěli a usilovali o to – může to
být jen vykultivováno. Získá se to snášením utrpení a procházením namáhavou kultivací.
Kromě toho se musí vaše žijící stránka přizpůsobit standardům té říše. Neboli jinými slovy, vaše
mysl, vaše myšlenky a všechny duchovní vlastnosti vašeho bytí musí odpovídat standardům té
úrovně.
Samozřejmě, je také standard pro formu existence životů té dimenze. Nemůžete tam jít jako
takováhle lidská bytost. Když se chystáte Dovršit, musíte převzít vzhled bytostí té dimenze. Čím
vyšší úroveň, tím mladistvější a krásnější vzhled těch bytostí. Čím nižší říše, tím méně krásný. Jak
člověk stoupá, není krásnější jen vzhled, ale také myšlenky musí být čistší a ušlechtilejší. Změnou
projde všechno, způsob existence člověka, mluva, chování i pohyby. Jejich řeč je jako poezie a to je
jen stav věcí na jedné určité úrovni. Vyšší úrovně jsou dokonce ještě nádhernější. Rozhodně by to
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nešlo, abyste se nepřizpůsobili požadavkům té říše. Často říkám, že „kultivace je na vás, gong je na
mistrovi“. Jinými slovy, i když chcete dosáhnout takové říše, jak byste jí mohli dosáhnout, když o ní
ani nevíte? Jak byste to mohli dokázat? Vy sami to dokázat nemůžete. Já se dívám jen na srdce,
které máte pro kultivaci. Když jste odhodláni pokračovat v kultivaci, Mistr se o tu druhou stránku
postará. Co je rozhodující, je to, zda dokážete být vytrvalí a zda dokážete svou kultivaci dokončit.
Nerozebíral jsem konkrétní způsob, jakým se gong vyvíjí, a nechci, aby se na to lidé zaměřovali.
Tím, že se to dělá takto, se zabraňuje, aby se vynořovala připoutání, a ušetří to lidi toho, aby
popouštěli uzdu své fantazii. Jak víte, čím výš člověk jde, tím pokojnější je jeho mysl. Ale není od
vás správné, abyste trvali na tom, že budete usilovat o klid bez toho, aniž byste zvýšili svůj xinxing.
Někteří lidé jsou při tom, když cvičí, upnuti na hledání klidu. Trvají na tom, že se budou pokoušet o
dosažení klidu, a to se vyvine do připoutání. Ale mohu říci, že tak, jak to vidí kultivační cesty nízké
úrovně, je to metoda, zatímco při pohledu z vyšších úrovní je to jednání plné záměru. Proč? Klidu
lze dosáhnout kultivací a postupným odstraňováním připoutání. Když se někdo chce k naprostému
klidu přimět a dát pryč všechna připoutání jen tak hned, obecně toho nelze dosáhnout. (Samozřejmě
jsou zvláštní okolnosti, které nebudeme probírat.) To, že jste schopni takového klidu dosáhnout,
znamená, že vaše mysl se stala do této míry čistou. To, čemu říkám „zvláštní okolnosti“, znamená
kultivační cesty, které kultivují pomocnou duši (fu yuanshen), u nichž se osoba může přimět ke
klidu od samého začátku. Ale to není kultivační cesta našeho Dafa. Tohle není žádná bezvýznamná
věc.
Jak jsem se už zmínil předtím, když mluvíte s druhými a máte na mysli své vlastní cíle, a chcete
je změnit nebo přesvědčit, bez ohledu na to, jak rozumná vaše slova jsou, druzí lidé budou mít
problém je plně přijmout. A ani ta slova nemohou lidskými srdci pohnout. Proč? Řeknu vám: je to
ve skutečnosti proto, že slova, která říkáte, obsahují všechny vaše myšlenky. Vaše věty v sobě mají
obsaženy složité myšlenky, jako například vaše lidské city a tužby, a dokonce spoustu těch vašich
připoutání. To způsobuje, že vaše slova nejsou tak silná a jsou dost rozředěná. Lidé se také často
dívají na věci ze svého vlastního pohledu, když říkají věci druhým, a ten nemusí odpovídat Fa
vesmíru. A tak v tomto ohledu nemají sílu Pravdy. Kromě toho, když lidé mluví s druhými,
přidávají si do toho věci, aby se chránili a nebyli zraněni. Jinými slovy, záměr za vašimi slovy už
pak není čistý. A ve výsledku budou vaše slova skutečně povrchní. Ale když se vaše mysl opravdu
dokáže zklidnit, když budete mít méně a méně připoutání, nebo když budete mít méně a méně
rozptylujících myšlenek, pak shledáte, že vaše slova mají sílu. Proč jsem se zmínil o tom, když jsem
hovořil o ne-činnosti, že byste neměli zasahovat do věcí, do kterých by se zasahovat nemělo?
Protože vaše slova už mají sílu a slova se silou mohou lidi změnit. Nezáleží na tom, jestli se zdá to,
že někoho měníte, jako správné, možná že děláte něco špatného. Neznáte pravdu, protože to, co vidí
vaše oči, je povrchní a protože nemůžete vnímat karmické důvody z minulosti. Jak budete
dosahovat vyšších úrovní, vaše mysl bude stále čistší. To, co potom bude vaše myšlení vytvářet a co
budete říkat, bude nesmírně čisté. Čím čistší a prostší jsou, tím víc odpovídají principům té úrovně
vesmíru. Slova, která pak říkáte, mohou bezprostředně proniknout do lidských srdcí, zasáhnout
hlubiny lidských myšlenek a zasáhnout mikroskopičtější část jejich existence. Nebude potom tohle
silné?! Takže jestli se dokážete ztišit, tato schopnost značí, že jste dosáhli určité říše.
V kultivaci potřebujeme splnit požadavky dané říše, abychom té říše dosáhli. Jinak tam jít
nemůžete. Proto se musí v naší kultivaci odložit lidská připoutání, proto se musí odstranit karma,
proto se musí vyhovět požadavkům Fa a proto vás žádám, abyste hodně četli knihu a dobře
porozuměli Fa.
Probral jsem toto téma jen krátce. Tohle je konference Fa. Nemáte mnoho příležitostí se se mnou
setkat a máte přichystány spousty otázek, na které byste chtěli dostat příležitost se zeptat. Takže
využiji čas, který zbývá, abych na vaše otázky odpověděl. Ale je jedna věc, na kterou byste si měli
dávat pozor: někteří lidé (samozřejmě jsou to všechno noví studenti) mají unáhlený přístup, když
pokládají otázky, a neprojevují svému mistrovi patřičnou úctu. Samozřejmě, není to ani tak tím, že
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vyžaduji úctu k učiteli prosazováním zastaralých formalit, ale jsem koneckonců váš mistr a
zachráním vás do vysoké říše. To, co vám dávám, je něco, co nemůžete nikdy splatit po věčnost
svých životů. A tak doufám, že váš tón bude tónem učedníka. Dobrá, můžete nahoru posílat své
papírky s otázkami.
Otázka: Kolik lidí po Šákjamunim, Lao-c´ a Ježíšovi získalo pomocí kultivace Spravedlivé
dosažení Tathágaty?
Učitel: Celkově vzato jich bylo hodně. Mnoho lidí po Šákjamunim dosáhlo Cesty; úspěšně se
kultivovali v buddhistickém náboženství. I mezi pozdějšími Ježíšovými učedníky a mnichy byli
lidé, jejichž kultivace skončila úspěchem. Samozřejmě, v Číně je spousta kultivačních cest. Protože
kultivační cesty nejsou zeměpisně omezeny, v západní společnosti ve starých dobách byli také ti,
kteří praktikovali kultivaci, a uspělo jich pěkných pár z nich. Nebylo to pomocí náboženství, jak
uspěli. Ale v poslední době bylo těch, kdo se Dovršili, málo. V současné společnosti je ten počet
téměř nulový.
Otázka: V Zhuan Falunu (II) se zmiňuje, že měsíc sestrojilo lidstvo vzdáleného věku. Mohl by
nám Učitel trošku říci o důvodu a účelu, proč byl tehdy zkonstruován?
Učitel: Všichni se tu smějí, protože to je tak vzdáleno tomu, proč učím Fa. Usiluješ o znalosti a
popouštíš uzdu své fantazii. A když máš popuštěnu fantazii, tvoje myšlení se stává méně čistým a
klidným. Ale místo abys od těch věcí, ke kterým jsi mezi obyčejnými lidmi připoután, upustil, ptáš
se mě na ně a dokonce je mícháš dohromady s Fa. To je přesně to, čeho se u vás všech obávám.
Zaměřte se na kultivaci. Samozřejmě, když už byla ta otázka položena, mohu odpovědět.
V minulosti se situace nikdy nepodobala situaci dnešní vědy. A tak se lidstvo různých časových
období samozřejmě rozvíjelo způsoby té doby. Lidé jedné doby poznali obtíže, které temná noc
lidem přináší, a tak sestrojili nahoře měsíc, aby během noci poskytoval Zemi světlo. Nemá to nic
společného s kultivací. Není to tak, že vám o tom nechci povědět. Jde o to, že cokoliv řeknu, něco
zhmotní, protože věci, o kterých promluvím, se stávají Zákonem. Takže mě jen tak nežádejte, abych
mluvil o věcech zajímavých pro lidi.
Otázka: Je rychlost lidského úmyslu rychlejší než rychlost světla?
Učitel: To je jisté. Rychlost lidských myšlenek je dost velká. Jak vaše úroveň stoupá, proniknete
každou dimenzí v úrovních pod vámi. Pozorně poslouchejte, co vám říkám: jak se vaše úroveň
zvyšuje, když váš gong proniká kteroukoliv dimenzí v úrovních pod vámi, nepodléhá časovým
omezením těch dimenzí. Gong je řízen úmyslem. Protože žijete v tomto prostředí, rychlost vaší
chůze, rychlost vašeho auta a tak dále, každá jednotlivá věc je omezena časem této dimenze. Úmysl,
který z lidí vyzařuje, je v této lidské dimenzi rychlý. Pokud je člověk kultivující, překračuje
omezení této dimenze a jeho úmysl je nesmírně rychlý. Zatím jsme si řekli, že gong člověka a
všechny schopnosti v jeho těle ovládají jeho myšlenky. Takže to znamená, že když vyvstane úmysl,
dostaví se i jeho gong – tak mocný je. Řekl jsem, že kdyby těm z vás, kteří se vykultivovali do
velmi vysokých sfér, nebyly schopnosti zamčeny, opravdu byste mohli v mžiku obrátit Nebe a Zemi
naruby. A tak než člověk dosáhne úplného Osvícení, je mu naprosto zakázáno, aby byl bez omezení,
zatímco se kultivuje na zemi, je to naprosto zakázáno. Je to v pořádku pro lidi s menšími
schopnostmi, protože nad touto dimenzí dohlížejí bohové této dimenze a tito bohové mohou
všechno tohle kontrolovat, aby člověk nemohl převrhnout Nebe nebo převrátit Zemi. Jsou-li ale
schopnosti člověka větší, nebude to dovoleno. Mistr na toto také musí dohlížet.
Otázka: Jaký druh hmoty má v tomhle našem vesmíru nejvyšší rychlost?
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Učitel: Ptáš se na vědu. Když ti to řeknu, uspokojím tvoji usilující mysl a to by bylo totéž jako
rozšiřovat tvoje připoutání. Nicméně, když ti to neřeknu, no dobrá, když už jsi tu otázku položil.
Co se týká rychlosti v této dimenzi, o které dnes lidé vědí, ta má ještě větší energii, kterou lidé
neobjevili a nemohou využít. Všechny představy o tom, co je největší a nejmenší, pocházejí z
pohledu lidského porozumění; jsou to pochopení v rozsahu lidské dimenze a časového pole.
Velikost, tak jak ji chápou lidé, v tomto vesmíru neexistuje. A tak ve vesmíru, to, co je rychlé – jak
to nazýváš ty – záleží na úrovni. Například, tempo, kterým mluví bůh na velmi vysoké úrovni, je
stále rychlejší než rychlost tvé mysli – dokonce i když ten bůh mluví velmi, velmi pomalu. Slova,
která tu říkám, a co jsem právě řekl o tvém připoutání, se právě udála, ale v určité dimenzi se ve
skutečnosti přihodila před stovkami let. Ten rozdíl je tak velký. Vesmír je zkrátka neuvěřitelně
obrovský. Rozdíly v časových polích utvořily složité dimenze vesmíru.
Nepodléhat omezením času, to je ve skutečnosti to, co je nejrychlejší. Ale lidské bytosti nebudou
nikdy opravdu rozumět skutečnému významu této věty. Tvoje představa „jaký druh hmoty má
největší rychlost“ je lidský pohled a lidské pochopení. Čas není absolutní, dokonce ani v této naší
současné dimenzi. Jak víte, v Zhuan Falunu jsem se zmínil o tom, že jistá hvězda se zdá být od nás
vzdálená 150 tisíc světelných let. Ale ve skutečnosti jsem to jen probíral použitím toho, co mohou
lidé současnou vědou pochopit. Není to ale opravdu tak. Jak to tedy je? Přemýšlejme o tom: v
různých dimenzích existují různé časy. V rámci prostoru naší Země je časové pole a všechno je
omezeno hranicemi toho času. Jakmile vyletí člověkem sestrojený satelit z naší atmosféry, je v
jiném časovém poli, které rozhodně není stejné jako to pozemské. Takže jsou také časová pole
jiných planet, když kolem těchto planet prolétá. Čím větší je kosmické těleso, tím větší jsou časové
a rychlostní rozdíly uvnitř.
Říká se, že abychom viděli věci, které se stanou v systému Mléčné dráhy, trvá to 150 tisíc
světelných let. Ve skutečnosti říkám, že je možná můžete vidět už za dva nebo tři roky. Proč?
Protože rychlost světla také podléhá omezením časových polí. Když světlo prochází různými
časovými poli, jeho rychlost, „švá—, švá—, švá—“, se náhle zrychlí nebo zpomalí. Když se
dostane sem k naší Zemi, přizpůsobí se časovému poli Země a nesmírně se zpomalí. Jednoduše
neexistuje způsob, jak určit čas ve vesmíru za použití tohoto časového pole, které mohou obyvatelé
zeměkoule pochopit. Lidské pochopení pravdy, hmoty, života, vesmíru a mnohých věcí, včetně
vývoje lidských bytostí, je nesprávné.
Otázka: Jak velké osvícené bytosti systému buddhismu vysvětlují světlo tohoto vesmíru?
Učitel: Co je tak skvělého na pouhém vidění světla?! Je spousta druhů světla a jsou různé na
různých úrovních. A jak a za jakým účelem je světlo vyzařováno, se liší. Nepoužívejte lidské
myšlenky, abyste přemýšleli o věcech, které jsou vyšší než člověk. Řekl bych, že jestli chcete
kultivovat, potřebujete více číst knihu a hodně studovat Fa. To, k čemu se nemůžete osvítit a co
nevíte, bude vše v budoucnu viditelné ve Fa. Přemýšlejte o tom: řekl jsem, že každý objekt má
energii – dokonce molekuly mají energii. Lidé nemohou vycítit, že molekuly mají energii, protože
člověk samotný je složen z molekul. Proto to lidé nemohou cítit. Věci, které mají energii, mají
světlo a sílu. Nedělejte z krtince horu a nenafukujte důležitost každé malé věci. Když se ukáže
mocná ctnost učedníků Dafa, to teprve bude nádherné a skvělé.
Otázka: Můžeme uveřejnit Mistrovy články v novinách, abychom šířili Fa? Na druhou stranu se
obávám, že by si lidé mohli význam článků špatně vyložit.
Učitel: Vyloží, všichni si to špatně vyloží. A tak je lepší to nedělat. Proč? Řeknu vám: naše
nejlepší metoda pro šíření Fa je, že každý dělá cvičení ve skupinách. Jen říkáme, že nechceme
vynechat lidi, kteří mají předurčený vztah. Když hovořím o šíření Fa, nežádám celé lidstvo, aby
přišlo získat Fa – tak to vůbec není. Mluvím o přivedení lidí s předurčeným vztahem, aby Fa získali.
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Dnes mohu každému jasně říci: metoda šíření Fa, kterou jsme si po celou dobu osvojili, je, že děláte
venku cvičení. Další je ta, že máme naše Dafa knihy na prodej ve veřejných knihkupectvích. Moje
Těla Zákona budou řídit lidi s předurčeným vztahem, aby si knihu koupili, a jakmile si ji přečtou,
přijdou a budou se učit. A také děláme cvičení venku, takže Těla Zákona pro ně uspořádají, že
cvičební místa najdou a Fa obdrží. Za zvláštní kombinace okolností sem budou přivedeni, aby dělali
cvičení, nebo najdou naše studenty. Tak jsme to uspořádali.
Chcete, aby se o tom dozvědělo více lidí, a použili jste mnoho, mnoho metod. To je dobrý záměr
studentů. Já to vidím. A vedli jste si dobře. Ale všechno to je individuální jednání z vlastní
iniciativy, takže já to ani neschvaluji, ani neodsuzuji. Ve Fa jsou ovšem metody šíření Fa, které jsem
pro Dafa zanechal, tyto: cvičíme venku ve skupinách, pořádáme konference Fa a máme v
knihkupectvích na prodej knihy. Lidé s předurčeným vztahem si knihu koupí a poté, co si ji přečtou,
budou chtít kultivovat. A pak nás ze své vlastní iniciativy najdou a budou se učit. Tak to je.
Samozřejmě, někdy student, jako soukromý počin, dá oznámení do novin, aby o tom informoval
druhé lidi. To může také lidem umožnit získat Fa. Ten přístup neodmítám, protože může pomoci
těm předurčeným, aby se o něm dozvěděli. Já jen říkám, že nejlepší formy, které jsem pro vás k
šíření Fa zanechal, jsou skupinová cvičení a konference Fa.
Otázka: Učinil jsem z šíření Fa nedílnou součást své kultivace, ale Mistr řekl, že šíření Fa nemá
co do činění s dosažením Dovršení.
Učitel: Šíření Fa a dosažení Dovršení jsou samozřejmě dva rozdílné pojmy a koncepty. Ale jedna
věc by se měla zdůraznit: pro ty, co pracují, aby šířili Fa, pokud to berete jako zaměstnání a i když
často pracujete tvrdě a děláte to s velkým úsilím, pokud normálně moc nečtete knihu a nemáte čas
na cvičení, tento druh práce se nevyhnutelně od Fa odchýlí. Jinými slovy, nepropojili jste svou
kultivaci se svou prací. Když tu práci děláte, jste opravdu připoutáni a nepřemýšlíte o tom, jestli
problémy, se kterými se setkáte, souvisejí s vašim xinxingem nebo zda způsob, jakým věci děláte,
odpovídá Fa nebo měřítkům kultivujícího. Pokud se na sebe tímto způsobem nedíváte dovnitř,
pokud se na to takhle nedíváte, pak je vaše práce jen prací obyčejných lidí a vy jste jen obyčejný
člověk, který dělá práci pro Dafa. Přinejmenším jste se nechovali podle měřítek kultivujícího.
Kultivaci je třeba propojit s naší prací. Když se při své práci dostanete do nějakých problémů, vždy
byste se měli podívat na svůj xinxing a být schopni se prozkoumat. Když se setkáte s obtížemi,
podívejte se na sebe a přemýšlejte: „Proč se věci dějí takhle? Udělal jsem něco špatně? Je nějaký
problém s mým záměrem? Nebo je to kvůli něčemu jinému?“ Tedy, měli byste od sebe vždy
vyžadovat měřítko kultivujícího a poměřovat se jím. Opravdu se kultivujete, pokud se považujete za
kultivujícího a ani o kousek neochabujete ve svých myšlenkách. Nebude pak vaše práce spojena s
Fa? Co se týká Dovršení, to záleží na míře vaší kultivace a jestli dosáhne toho stádia. I když se
člověk může kultivovat každý den, to, zda se Dovrší, záleží na tom, zda dokáže dosáhnout úrovně
Dovršení.
Otázka: Čtu Zhuan Falun každý den, ale pokud jde o některé jeho části, jako „Praxe
čarodějnictví”, „Bigu”, „Hladovění”, „Kradení qi” a „Hromadění qi”, myslím si, že stačí mít jen
obecné pochopení.
Učitel: Řeknu vám, že i když jsem ty věci použil jako příklady, to, o čem jsem mluvil, se netýká
jen toho. To, o čem mluvím, jsou principy Fa! Významy za nimi jsou nespočitatelné, bezmezné,
nekonečné. Ať už je tento vesmír jakkoli velký, Fa není o nic menší. Já jen používám nejobyčejnější
skutky lidských bytostí, ten nejjednodušší jazyk a nejnižší formy – ty lidských bytostí – abych tento
Fa učil. Cílem je vám umožnit, abyste pochopili a osvítili se k nesmírným a nekonečným vnitřním
významům. Takže určitě ho nečtěte výběrově. Musíte číst Fa od začátku do konce a nic nevynechat.
Věnujte tomuto pozornost. Jeho návaznost je pro vaši kultivaci vysoce prospěšná. Fa má návaznost,
takže ho nemůžete číst jen tak výběrově.
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Otázka: Je všechno v okolí praktikujícího vykouzleno Mistrem?
Učitel: Okolní prostředí vykouzleno není. Všechno, co se kolem vás v průběhu vaší kultivace
odehrává, je výsledkem karmických důvodů před narozením, je to vaše karmická odplata a odměny
za vaše minulé dobré skutky. Všechno je výsledkem vaší dobroty nebo špatnosti. Já je využívám,
abych vám umožnil se kultivovat. Nejsou něco, co jsem vykouzlil. Když procházíte nějakým
utrpením, je pravda, že splácíte karmu, to je jisté. To, co mnozí studenti vidí ve snech nebo když
dělají klidová cvičení, také není úplně vykouzleno. Mnoho z toho je zobrazená realita, jen ji
nevidíte moc jasně.
Otázka: Mistře, mohl byste prosím prozradit těm učedníkům, kteří se Dovrší, pár věcí o své
kultivaci?
Učitel: Věci poznáte, až se Dovršíte. Hodlal jsem s vámi svoji minulost sdílet. Ale vzhledem k
současným okolnostem to vypadá, že to nebude až tak možné. A proč je to tak? Je to proto, že lidem
v budoucnosti nebude dovoleno o mé existenci vědět. Takže nechci svůj příběh pro lidi zanechávat.
Co se týče vás, jakmile se Dovršíte, budete vědět. V tom bodě nebudou slova stačit na to, aby
popsala velikost vašeho mistra! (Potlesk)
Nevěnuji svou největší starost jen vám, ale všem životům. Téměř jsem pro všechny životy
vyčerpal všechno své. Samozřejmě, ten druh vyčerpání není to, jak to chápete vy, kdy nic
nezůstane. Často říkám, že jsem do tohoto Fa začlenil všechno, co vám může umožnit se kultivovat
a dělat pokroky, a všechno, co můžete kultivací získat. I když jste v různých říších, nikdo z vás
nemůže opravdu pochopit váhu mých slov. Pokud se kultivujete, obdržíte všechno. Ale víte, kolik
mých věcí je začleněno do toho, co obdržíte? (Potlesk) Samozřejmě, nechci mluvit o těchto věcech,
které se týkají mě. Jen vám chci říci, že byste si měli vážit tohoto projektu, který váš Mistr
uskutečňuje! Musíte svou kultivaci dělat dobře. Nepromeškejte tuhle příležitost.
Otázka: Kdy můžeme dát Dafa přeložit západním lidem?
Učitel: Zhuan Falun bude k dispozici brzy. Francouzská verze bude brzy poslána nakladateli k
tisku a anglická verze je již k dostání. Německá verze je teď v knihkupectvích; vypadá to, že ji má
hodně knihkupectví. Co se týká verzí v jiných jazycích, podle všeho se překládají italská a
španělská verze a ruská je k dostání. To je případ západních jazyků. A jsou lidé, kteří ho překládají
do dalších jazyků. Osobně se o tuto záležitost opravdu zajímám. Často je důvod ten, že podmínky
nejsou ještě v mnoha ohledech zralé. A existuje zasahování z různých zdrojů, o kterém nevíte.
Takže se to táhne.
Otázka: Když je kultivace xinxingu to nejdůležitější, proč Mistr v knize ještě zmiňuje kultivační
úrovně a božské síly?
Učitel: Spoustu otázek kladou noví studenti. Aspoň si přečtěte knihu, než se zeptáte! Kultivace a
Buddhovy schopnosti jsou neodlučitelné. Takže já o těchto věcech mluvím jen v obecném smyslu z
pohledu základním pravd a principů Fa a to vám umožní to pochopit. Dávám jeden příklad, abych
kultivujícím umožnil pochopit zbytek – to je ten důvod. Není to tak, že bych po vás žádal, abyste o
ty věci neusilovali, nýbrž vám o nich řeknu. Tyto věci nelze od kultivace Buddhova Fa oddělit. To,
o co usilujete, a pravdy Fa, které byste měli pochopit, jsou dvě naprosto rozdílné věci; božské síly
jsou projevem další stránky Buddhova Fa. Vaše neschopnost vidět výjimečnost božských sil
Buddhova Fa je výsledkem toho, že čtete knihu s lidským rozpoložením mysli. Čtete jen ty věci,
které se vám líbí. Nečtete a dokonce odmítáte to, co vaše lidské myšlení nedokáže pochopit. To je
přesně to, proč neděláte pokroky.
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Otázka: Proč se homosexualita považuje za nemorální?
Učitel: Všichni o tom přemýšlejte: je homosexualita lidské chování? Nebesa stvořila muže a
ženu. Jaký to mělo účel? Aby se budoucí generace rozmnožovaly. Muž s mužem nebo žena se
ženou – nemusíte moc přemýšlet, abyste věděli, jestli je to správné nebo nesprávné. Když se dělají
nesprávně méně závažné věci, říká se, že je to chyba člověka. Když se nesprávně dělají závažnější
věci, je to případ toho, že lidé už nemají morální řád lidských bytostí, a potom nejsou hodni být
lidmi.
Řeknu vám, proč se dnešní společnost stala takovou, jaká je. Je to výsledek toho, že neexistuje
spravedlivý Fa, který by udržoval lidské bytosti pod kontrolou. Tento Dafa se vyučuje přímo v tom
nejzmatenějším prostředí, v čase, kdy žádné náboženství nemůže lidi zachránit a kdy okolnosti jsou
takové, že žádný bůh se už dál o lidi nezajímá. Fa je všemocný. To nejlepší období by
nevyžadovalo, aby se vyučoval takový velký Fa. Síla Fa se může projevit jen v těch nejhorších
časech. Jsou tu také další důvody.
Otázka: Proč jsou homosexuálové považováni za špatné lidi?
Učitel: Řeknu vám, že kdybych dnes neučil tento Fa, prvním cílem bohů pro vyhlazení by byli
homosexuálové. Nebyl bych to já, kdo by je zničil, ale bohové. Víte, že homosexuálové nalezli
oprávněnost v tom, že se homosexualita nacházela v kultuře starověkého Řecka. Ano, ve starověké
řecké kultuře podobný jev byl. A víte, proč už starověká řecká kultura neexistuje? Proč staří Řekové
zmizeli? Protože byli do takové míry zdegenerovaní, a proto byli zničeni.
Když bohové stvořili člověka, předepsali standardy pro lidské chování a život. Když lidské
bytosti tyto hranice překročí, už se víc nenazývají lidské bytosti, ačkoli stále ještě mají vnější
vzhled člověka. Takže bohové jejich existenci nemohou tolerovat a zničí je. Víte, proč dochází v
tomto světě k válkám, epidemiím a přírodou i člověkem způsobeným katastrofám? Existují právě
kvůli tomu, že lidské bytosti mají karmu, a tyto události existují, aby ji odstranily. Ať už v
budoucnu nastane jakkoli úžasné časové období, na zemi pořád budou války, epidemie a přírodní a
uměle vytvořené katastrofy. Jsou způsobem, jak se pro lidi odstraňuje karma. Někteří lidé, kteří
hřešili, si mohou svou karmu odstranit smrtí fyzického těla a utrpením a pak, až se převtělí, budou
této karmy prosti. Jejich životy opravdově nezemřou a oni se znovu převtělí. Ale karma, kterou si
nahromadili někteří lidé, je moc velká, a v tom případě budou zahrnuty a zničeny základní prvky
jejich existence. Homosexuálové nejenom porušují standardy, které lidstvu stanovili bohové, ale
také poškozují morální řád lidské společnosti. Obzvlášť dojem, který to dává dětem, promění
budoucí společnost v něco démonického. To je ten problém. Tento druh zničení ale není jen o tom,
že poté, co jsou odstraněni, zmizí. Ta osoba je ničena vrstvu po vrstvě tempem, které se nám zdá
docela rychlé, ale ve skutečnosti je v tom časovém poli nesmírně pomalé. Člověk je nesmírně
bolestivým způsobem znovu a znovu vyhlazován. Je to strašně děsivé. Člověk by měl žít řádně, žít
čestně jako lidská bytost. Neměl by se oddávat své démonické povaze a dělat si, cokoliv se mu
zlíbí.
Otázka: Chci dosáhnout Spravedlivého dosažení. Za cíl jsem si stanovil Status Arhata.
Nechopil jsem se iniciativy, abych pomohl těm, kdo se mnou nemají žádný karmický vztah, a to
zahrnuje šíření Fa. Bylo mé počínání chybné?
Učitel: Bylo. To je tvoje lidské myšlení na povrchu. Víte, že jsem uspořádal dobré věci tam, kam
by se měl každý z vás vykultivovat, rozsah vaší schopnosti vydržet, množství vaší ctnosti a úroveň
vašich hmotných základů? Chceš si sám uspořádat cestu kultivace, ale to nemůže obstát, a ani by to
nikdo neuznal. Proč se chceš usadit na úrovni Arhata? Je to proto, že teď můžeš chápat Fa jen do
této míry. Máš mnohá připoutání, kterých se nejsi ochoten vzdát. Dá se jen říci, že tak přemýšlíš
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proto, že toho z Fa chápeš tolik. V budoucnosti, když pochopíš Fa na vyšší úrovni – když zvýšíš
počet, kolikrát sis přečetl knihy Dafa – rozhodně svůj způsob uvažování změníš. Pocítíš, že na tuto
otázku jsi se neměl ptát, a budeš v tom okamžiku cítit rozpaky. Teď ti mohu jen říci, že to
představuje to, kde právě teď jsi, takže tě neobviňuji, ale tvoje chování není správné. Když pro sebe
uvolníte požadavky, připoutání, kterými nejste ochotni se prolomit, způsobí, že pro vás bude těžké
postupovat pilně vpřed.
Otázka: Když jsem se dal poprvé na tuto kultivační cestu, dost jsem se angažoval a byl pilný. Ale
před nedávnem jsem měl náhle o Dafa pochybnosti. Opakovaně jsem udělal chyby a nebyl jsem
schopen projít zkouškami. Je tohle myšlenková karma, nebo démonické zasahování?
Učitel: Proč po vás žádám, abyste se vrátili ke svému původu a pravému já? Jaký je účel
navrácení se k vašemu pravému já? Je to, abyste se vrátili k tomu, co je vaše opravdové já. Lidské
bytosti mají mnohá připoutání, všechny druhy názorů a řadu citů a tužeb. Všechny tyto myšlenky
jsou ve vaší hlavě, ale žádná z nich nejste vy. Řekl jsem, že tyto dveře jsou doširoka otevřeny a že
záleží jen na vašem srdci. Záleží jen na srdci člověka, zda se chce kultivovat a zda dokáže ještě mít
myšlenku a záměr vrátit se ke svému původu a pravému já. Takže vám říkám, že ne všechno, co do
vašeho myšlení zasahuje, musíte být vy. Co se týká lidí, kteří se nemohou vzdát svého sebezájmu,
když je mezi obyčejnými lidmi v sázce, nebo těch, kdo nedokáží rozeznat, které myšlenky jsou
jejich a které ne, a kdo si dokonce myslí, že ty špatné myšlenky jsou jejich, o ně se rozhodně starat
nebudeme. Proč? Protože tito lidé považují ty špatné myšlenky za své vlastní a tyto naše věci přece
nemohou být těm špatným myšlenkám dány.
Otázka: V Zhuan Falunu se zmiňujete o tom, že velké osvícené bytosti sestavily vesmír na
základě svých vlastních charakteristik.
Učitel: Řeknu vám, že tuto část si četlo [a přemýšlelo nad ní] hodně lidí. Vztahuje se to na věci,
které se udály ve vesmírech mnohačetných říší v rozsáhlém kosmu, který zahrnuje všechny
vesmíry. Kosmos je jednoduše ohromný. To, co jsem probíral, nebyl celý kosmos. Velké osvícené
bytosti na různých úrovních kosmu se osvěcují k různým pravdám vesmírného Dafa a dokonce i to,
k čemu se osvěcují velké osvícené bytosti stejné úrovně, je rozdílné. Když začnou některé vesmíry
různých velikostí v ohromném kosmu projevovat znaky úpadku, velké osvícené bytosti, které se
osvítily k vysoké úrovni a ke spravedlivým zákonům, sestrojí na tamté úrovni nový vesmír. Tohle se
netýká většího, nesmírně rozlehlého kosmu, který zahrnuje nesčetné vrstvy vesmírů.
Otázka: V článku „Rozhovor s Časem“ se zmiňujete o bohu. Jak bychom měli pojem boha
chápat a jak se liší od Buddhy nebo Taa? Jakou má souvislost s prvotními bohy?
Učitel: Všichni ti ve vesmíru, kdo mají schopnosti přesahující schopnosti obyčejných lidských
bytostí, jsou bohové. Mikroskopické, nicméně ohromné bytosti, které prostupují vzduchem, jsou
nesčetní a beztvární bohové, to je ta představa. Bohové jsou v celé škále sfér a jsou jich různé
druhy. Nejsou Buddhové bohové? Nejsou Taové bohové? Společně jsou známi jako bohové. Jen má
každý z nich své vlastní kultivační rysy a vzhled. Navíc si utvořili své vlastní jedinečné věci. Takže
jednomu se říká Tao, jednomu Buddha a dalšímu se říká Bůh. Všechno ve vesmíru má myšlení a
život. Můžete říci, že to nejsou bohové? Čas v každé dimenzi přísně vymezuje změny, které se ve
všech látkách té dimenze odehrávají. Můžete říci, že čas není bůh? Zná myšlenky všech životů v
rozsahu své kontroly. Když chce mluvit, mluví; když chce nabýt lidskou formu, může to udělat.
Neřekli byste, že je to bůh? Lidé si myslí, že čas je jenom pojem. Slunce vychází a zapadá, lidé
označí na hodinách nějaké body a vloží nějaké číslice – a to má být čas. Takto, společně s
východem a západem slunce, se čas vyjadřuje ve společnosti obyčejných lidí. Ale já vám říkám, že
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dokonce i východ a západ slunce a otáčení Země kolem slunce jsou vymezeny a uspořádány – bez
odchylky – časem této dimenze.
Otázka: Jsem rozhodnut dosáhnout Dovršení. Jakmile Učitel přestane učit Fa, budou mě
Učitelova Těla Zákona stále ochraňovat?
Učitel: Já už jsem vlastně Fa učit přestal. Období, kdy jsem Fa učil systematicky, už minulo. Teď
jsem zde, jen abych se zúčastnil konference Fa, a když tady jsem, zodpověděl pro vás některé
otázky. Koordinátoři asistenčních center po mně vždy chtějí, abych hovořil o hlubších věcech a řekl
vám o trochu víc. Mé vyučování Fa bylo nejdůležitější předtím. Co je nejdůležitější dnes, je vaše
kultivace a zlepšování. Jak by se o vás mohla nestarat žádná Těla Zákona? Až se o vás má Těla
Zákona už starat nebudou, dosáhli jste Dovršení.
Otázka: Někteří noví studenti, kteří právě získali Fa, opravdu chtějí poslouchat a sledovat audio
a videokazety Učitelových přednášek o Fa v Severní Americe před rokem 1998. Je to v pořádku?
Učitel: K dispozici je teď kniha mých přednášek Fa z doby, kdy jsem poprvé přišel do
Spojených států. Čtení té knihy vašemu pochopení Fa hodně prospěje. Videonahrávky na druhou
stranu nemusí mít s vámi přímou souvislost, protože jsem v té době mluvil o specifických situacích
studentů v publiku. Knihy naopak jsou pro obecné publikum vhodné, protože byly přeuspořádány.
Kromě toho jste mohli na videích vidět něco zvláštního, když přednáším o Fa. Jak mluvím, mluvím,
mluvím, najednou změním téma a začnu mluvit o něčem jiném. Možná jste to všichni zaznamenali.
Proč to dělám? Protože jak jsem pokračoval, zjistil jsem, že zatímco jsem hovořil, žáci už to
pochopili. Pochopili to, ještě než jsem dokončil řeč. No a tak jsem to přestal probírat a pokračoval
jsem další věcí. Protože se to na videích stává často, s ohledem na mnoho věcí nemusí pro vás být
sledování videí nezbytně lepší než čtení knihy. Čtení knihy by pro vás bylo lepší, tak to myslím.
Existence obojího, jak knihy, tak videa, má za následek zasahování. Takže jak se vydají knihy
s přednáškami Fa v různých oblastech, musí se všechny nahrávky a videa smazat a je to proto, aby
se ochraňoval Dafa. Čeho se člověk nemůže vzdát, jsou lidské emoce.
Otázka: Já i moje žena praktikujeme Dafa. Před pár měsíci jsme jeden po druhém, oba dva, měli
sen o nesmírně krásném velkém ptáku. Poté, co vstoupil do mého těla, pták zmizel, zatímco moje
žena slyšela ptačí volání. Co to znamenalo?
Učitel: Je to jen pták. Při vašich převtělováních, život za životem, se může i bůh, který sestoupí z
velmi vysoké úrovně, převtělit jako lidská bytost v jednom životě a jako zvíře v dalším. Tak to v
lidském světě chodí. První věc, kterou v počáteční fázi své kultivace vidíte, je pravděpodobně vaše
první podoba nebo obraz prvotního místa, na kterém jste kdy byli. Může to být ve formě člověka,
zvířete nebo tohoto či tamtoho. Ptáci na nebesích jsou také božstva.
Otázka: Mohou kultivující brát doplňky stravy?
Učitel: Nečetl jsi knihu, ty jsi prostě nečetl knihu. Všichni o tom přemýšlejte: tělo kultivujícího
by si nemohlo vyvinout gong, kdyby bylo nemocné. To znamená, že vaše nečisté tělo by nebylo
vhodné pro kultivaci. Když se kultivujete, vaše tělo potřebuje být pročištěno do bodu naprosté
čistoty a jen pak si může začít vyvíjet gong. A tak jsem řekl, že my neléčíme. Ale opravdovým
kultivujícím tělo pročistím a tento druh těla je bez nemoci. Hodláme získat druh těla, který lze najít
ve sféře Buddhy. Můžete toho dosáhnout tím, že berete doplňky stravy? Rozhodně ne. Tak na co je
brát? Není to tak, že by ty věci byly něco chutného, co stojí za to ochutnat kvůli lahodné chuti. V
průběhu vaší kultivace vaše tělo pročišťujeme víc a víc, tak aby postupně dosáhlo nejpřirozenějšího
a nejoptimálnějšího stavu. To je něco, čeho užívání léků nemůže dosáhnout. Nemáte pořád ještě
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pochybnosti o kultivaci, když berete léky nebo užíváte doplňky? Prostě se nepovažujete za
kultivujícího. Není to ten důvod? Když se za kultivujícího nepovažuješ ty, jak bychom mohli my?
Dává ti to smysl, ne? Ať už je to čínská bylinná medicína nebo západní medicína, pořád je to jenom
medicína, to je jisté. Tvůj cíl je prostě mít zdravé tělo, ale kultivace dosáhne něčeho, co je daleko
nad tím. Popsal jsem, jak tyto věci fungují. Takže jak si myslíš, že by se to mělo řešit?
Otázka: Jsme učedníci, kteří přijeli z Číny. Dalších pět lidí to z různých důvodů nezvládlo. Bylo
to moc silným démonickým zasahováním, nebo bylo to, že nemohli přijet, uspořádáno Mistrem?
Učitel: Nechtěl jsem, aby přijelo ani vás pět. Proč? Jak jsem právě říkal, předtím bylo
nejdůležitější moje vyučování Fa, zatímco dnes jsou nejdůležitější vaše kultivace a zlepšování.
Zaměřte se plně na kultivaci a kultivujte vytrvale a pevně – to je klíčové. S nestálým srdcem, když
mě hledáte, přejete si poslouchat mé přednášky o Fa, všude se za mnou honíte… to vaší kultivaci
vůbec neprospívá, ani trochu. Když se měla konat konference Fa v Singapuru, chtělo přijít mnoho
lidí z Číny. Tehdy jsem Hlavní asociaci Dafa řekl: „Je třeba předat tohle: řekněte asistenčním
centrům v každé oblasti, aby upozornila studenty, že by neměli všude možně cestovat, protože to
ničemu neprospěje.“ Těla Zákona v tomto časovém období původně uspořádala kroky ve vaší
kultivaci. Ale vy jste je narušili. Některá vaše připoutání mohla být velmi pravděpodobně opuštěna
v této době, která byla pro vaši kultivaci přidělena, ale to, co se mělo zlepšit, bylo, v určitém
smyslu, narušeno. To je ten důvod. Nepovažujte za démonické zasahování všechna svá připoutání,
kdy trváte na dělání věcí, které dělat nemůžete.
Otázka: Můj manžel nikdy cvičení nedělal, i když jednou četl Zhuan Falun a díval se na videa s
Mistrovými přednáškami o Fa. Ale jeho třetí oko se otevřelo a může dokonce vidět na dálku.
Učitel: Je to kvůli jeho předurčení. Jeho duchovní základ je možná celkem dobrý a to způsobilo,
že se mu otevřelo třetí oko, hned jak si přečetl knihu. Ohledně toho, zda ji studuje nebo zda se
kultivuje, každý v této komplikované společnosti je nesmírně složitý. Předtím, než jste každý z vás
tady v publiku přišli do lidského světa, v hloubi vašeho srdce a duše vám byla někdy v minulosti
zaseta semínka, abyste dnes získali Fa. Mnohokrát jsem vás v lidské společnosti hledal a našel a
opatřil vás znameními. Všechny tyto věci hrají velkou roli, přesto žádná z nich nemůže zmenšit
vaše lidská připoutání. A žádná z nich vám nedá ten pocit, který jste měli, když jste se setkali s Fa:
„Ach, čekal jsem tolik let. Přišel jsem jen proto, abych ho získal.“ Spousta lidí už ten pocit nemá a
to má za následek to, že kultivují s přestávkami a nejsou pilní. Někteří lidé, kteří jsou předurčeni a
získali Fa, stále nemohou svá připoutání odložit. Existují všechny možné scénáře. Jakmile jednou
předurčenost skončí, je konec.
Otázka: Mistře, když jste mluvil o symbolu svastiky , řekl jste: „Buddha, jehož úroveň je dvakrát
vyšší než Tathágata, má dva symboly svastiky.“ Mluvil jste o tom, že výška sloupu člověka je
dvakrát vyšší než ta Tathágaty?
Učitel: Mluvil jsem o xinxingu člověka a mocné ctnosti. Gong je toho jen projevem. Chápat to
jako sloup gongu člověka je také v pořádku. Ale musí to být sloup gongu až poté, co se osoba
Dovrší. To znamená, že výška sloupu gongu po Dovršení musí být dvakrát větší než u Tathágaty.
Sloup gongu, který se vyvinul v kultivačním procesu, se nepočítá. Je to kvůli tomu, že ještě není
dokončen, protože se ještě nedovršily ostatní části vašeho já. Takže je to jen forma existence
energie. Ale z určitého hlediska ve vaší kultivaci skutečně představuje vaši úroveň a xinxing.
Otázka: Během singapurské Fa konference, když učedníci tleskali, Mistr jako gesto poděkování
obvykle používal obě ruce v pozici Heshi. Když jste ale přednášel o Fa předtím, většinou jste k
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poděkování používal jednu ruku. Jaký hlubší význam v tom je?
Učitel: Pro své učedníky používám jednu ruku. Ale je tu jedna věc: když vidím, že jsou srdce
všech čistá a že postupují vpřed pilně a nepřetržitě, mám opravdu radost a pak rád používám obě
ruce. Za normálních okolností používá Mistr pro své učedníky jednu ruku.
Otázka: Slyšel jsem, že když člověk dokáže odříkávat Zhuan Falun, může si navždy nést Dafa se
svou hlavní duší (zhu yuanshen) bez ohledu na to, jestli se Dovrší.
Učitel: Kdo by si chtěl jen pamatovat Fa a nedovršit se? Proč se učíte knihu nazpaměť? Není to
proto, abyste dosáhli Dovršení? Učení se Zhuan Falunu nazpaměť vám pomáhá se zlepšit, protože
se ho společně učí jak mikroskopická část vašeho těla, tak i lidská část na nejzevnějším povrchu.
Ale bez ohledu na to, jak se ho naučíte – a to platí i pro lidi, kteří si ho zapamatovali velmi dobře –
v určitém období najednou zjistíte, že ho odříkávat neumíte. Proč? Protože ta vaše hlavní část, ta
část, která se to naučila nazpaměť, se poté, co splní standard, od vás oddělí. Náhle máte pocit jako:
„Ach, jak to, že už ho nemůžu odříkávat?“ Je to proto, že ta část, která má požadovanou úroveň, je
oddělena a lidský povrch už celou tu věc odříkávat nedokáže, protože ji zapomněl. Někteří
zapomenou hodně, jiní méně. K této situaci opravdu dochází.
Mnozí z vás jste zažili situaci, kdy v určitých obdobích dobře slyšíte nebo vaše třetí oko
v určitých obdobích vidí jasně. Kdy může člověk vidět jasně nebo vidět nejlépe? Je to, když se v
daném stádiu kultivuje opravdu dobře, zatímco ještě nedošlo k oddělení, a je blízko bodu, kdy splní
standard. Může jasně vidět, ušima ostře slyšet a jeho tělo je citlivé. Jakmile dojde k oddělení, zjistí,
že tento stav ztratil, a pomyslí si: „Je to kvůli tomu, že jsem spadl dolů? Jak to, že věci už nejsou tak
dobré?“ Není to tak, že jste spadli dolů. Je to tak, že ta vaše část, která dokončila kultivaci, byla
oddělena, a co zůstalo, je část, která kultivaci ještě nedokončila a která by měla být nadále
kultivována. Takže budete čas od času citliví. Tak to je. Tohle se stane jen při praktikování Dafa.
Otázka: Je to tak, že čím výš se člověk kultivuje, tím méně spí?
Učitel: Tak to není. Souvisí to se změnami a pozvednutím částic, které jsou vlastní vašim
myšlenkám. Ale občas k tomu dochází. Věc, o které jsem právě mluvil, tento faktor s sebou také
nese. Na povrchu se vrátíte do normálního stavu, když se od vás oddělí ta dobře zkultivovaná část.
Tak to budete zažívat, až dokud se nedovršíte. Všechno tohle vám umožňuje, abyste žili jako
obyčejní lidé. Vaše lidská strana bude ovšem slabší a slabší. A když se budete držet vysokých
měřítek, možná se budete mezi obyčejnými lidmi chovat lépe a lépe. Tak to funguje.
Otázka: Čas tlačí, a já přesto stále nemohu sedět v plném lotosu. Jak se můžu zlepšit?
Učitel: Nezneklidňuj se. Nikdo neříká, že není dost času. Nikdy jsem neřekl nic takového, že
není dost času. Žádám vás, abyste si pospíšili v kultivaci, a měli byste se jen zaměřit na
praktikování. Ale když jsem to zmínil, měli byste vědět, že na sebe musíte mít přísné požadavky –
to tím myslím. Těch, kteří nemohou složit nohy do pozice, je v každém případě velmi, velmi málo.
Jsou někteří, jejichž duše (yuanshen) na nebesích na sebe nepřebírá lidskou podobu, ale podobu
jiných bohů, kteří nohy do lotosové pozice neskládají. Možná je v tom zahrnut tento faktor. Ale
protože dnes máte lidské tělo, hmotné tělo, věřím, že všichni z vás nohy do pozice dát zvládnete, až
na mimořádně ojedinělé případy. Řeknu to lehčím tónem. Z těch, kteří tu sedí, se mnozí lidé
kultivovali opravdu dobře. Ty Bódhisattvy na nebesích si zakrývají pusu a smějí se těm z vás, kteří
nedají nohy nahoru, a říkají: „Podívej na ty kultivující, kteří pořád ještě nedokáží dát nohy nahoru.“
Otázka: Mohl by Mistr prosím promluvit o konceptu připoutání?

14

Učitel: Co je důvodem toho, že lidé nemohou vidět pravdu vesmíru? Proč je tato dimenze
iluzorní? Řeknu vám všem: mezi obyčejnými lidmi, to, co vidíte a s čím přijdete v dimenzi
obyčejné lidské společnosti do styku, spolu s vědomostmi, které jste se mezi obyčejnými lidmi
naučili, všechno tohle vás limituje a omezuje. Když se nahromadí znalosti této dimenze, když je
vaše pochopení všeho v této dimenzi jasnější a jasnější, a když se zdá, že jste zdánlivě víc a víc
uvědomělý, ve skutečnosti se víc a víc izolujete. To, co v této dimenzi běžných lidských bytostí
považujete za pravdu, může být, ve skutečnosti, nesprávné nebo opak. Takže pravdu vesmíru
neuvidíte, pokud se těch pochopení ze společnosti běžných lidí nevzdáte. Hlavně ty věci, kterých se
my jako lidé nemůžeme zříci za účelem přežití, abychom se chránili nebo abychom pro sebe získali
větší prospěch, těm všem já říkám připoutání. Tato připoutání jsou zrovna jako velký bytelný visací
zámek, který vás drží zamčené uvnitř. Jak na své cestě postupujete vpřed, musíte každý zámek
otevřít. Když to neuděláte, uzamknou vás a zanechají v iluzi a vy pravdu neuvidíte. A když se vám
ty zámky nepodaří otevřít na cestě, která vás navrací k vašemu původnímu a pravému já, nebudete
schopni dál pokračovat. A to je zkouška. Všechno, k čemu jste připoutání, je vaše překážka. Tyto
zkoušky, se kterými se v kultivaci setkáte, jsou vlastně vaše vlastní strasti. Důvod, proč je já
využívám, je ten, abych otevřel zámky vašich připoutání, abych vám umožnil vidět pravdu a
pozvedl vaši mysl.
Otázka: Jak bychom měli chápat odložení všech připoutání?
Učitel: Znamená to vzdát se připoutání, ze kterých se nemůžete v obyčejné lidské dimenzi
vymanit, protože cesta, kterou dnes kultivujete, je odlišná od všech minulých cest. Věděl jsem, že se
přijde učit mnoho, mnoho lidí, a objeví se společenský jev. V budoucnosti se ji přijde učit ještě víc
lidí. A pak tento společenský jev, který se objeví – masy, které se kultivují – bude mít obrovský vliv
na společnost. Kdyby se každý kultivoval s odemčenými schopnostmi a každý by chodil a dělal
nadpřirozené věci, změnila by se celá tvář společnosti. Místo lidské společnosti by to pak
připomínalo společnost bohů. To se nemůže stát. Protože lidská společnost je zkrátka taková, jaká
je, využíváme tohoto prostředí a kultivujeme se v něm. Nejenom, že tohle prostředí nenarušujeme,
zároveň se mu při kultivaci musíme i přizpůsobit. Je to proto, že kdybychom se tomuto prostředí
nepřizpůsobili, nemohli bychom kultivovat. Přístup, který jsme dnes přijali, je takový. Teď je tu
přes sto milionů lidí, kteří praktikují Dafa. Kdyby ti všichni opustili svůj domov, aby se stali
křesťanskými nebo buddhistickými mnichy, to by nešlo. Co by se pak s touto společností stalo?
Kdo by vás krmil, kdyby se všichni odešli kultivovat? To by nešlo. Takže bychom se měli
přizpůsobit společnosti obyčejných lidí, jak jen to je možné. Využíváme tento typ společenské
formy obyčejných lidí, abychom kultivovali, a tak se musíme přizpůsobit.
Všichni potřebujete mít ve společnosti obyčejných lidí nějaké zaměstnání, nějaké prostředí,
dokonce rodinu a spoustu příbuzných. Každá stránka těchto věcí je odrazem naší schopnosti
přizpůsobit se společenským zvyklostem obyčejných lidí. Zároveň pro nás vytváří dobré
příležitosti, abychom kultivovali, a poskytují nám prostředí pro kultivaci, protože se kultivujete
mezi obyčejnými lidmi. Pak, protože kultivujete mezi obyčejnými lidmi, přizpůsobujeme se, jak jen
to je možné, zvyklostem společnosti obyčejných lidí, co se týká zacházení s hmotnými věcmi nebo
hmotným majetkem. Ale je třeba zmínit jednu věc: nejste stejní jako jiní lidé. Protože jste
kultivující, vaše srdce a mysl nejsou k těm věcem připoutány. Můžete mít spoustu peněz, rodinu,
majetek – můžete mít spoustu věcí. Ale musíte se vzdát připoutání k nim. To je váš způsob
kultivace.
Úplné zřeknutí se, o kterém tu mluvíme, neznamená, že se musíte těch hmotných věcí vzdát, aby
se to počítalo za vzdání se. Na druhou stranu, když se všech hmotných věcí vzdáte, ale ve svém
srdci a mysli jste je neopustili, když se zdráháte se s nimi rozloučit, když je nejste schopni
odseknout nebo když na ně dokonce často myslíte a to někdy ovlivňuje vaši kultivaci, pak bych
řekl, že to není vzdání se, ale donucení se vzdát. Takže brát hmotné věci lehce jen navenek je
formalita. Jak to vidím já, opravdový důvod, proč může člověk kultivací vzestoupit, je ten, že lidské
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srdce a mysl projdou změnou. Člověk půjde v kultivaci opravdu nahoru, jen když jeho srdce a sféra
myšlenek dosáhnou standardu. My bereme hmotné věci velmi zlehka. Nezáleží na tom, jestli je
máte nebo ne. Co je důležité, je to, zda se můžete toho připoutání vzdát a zda se dokážete
pozvednout – to je to nejdůležitější. Kromě toho je celá vaše kultivační forma uspořádána pro
kultivaci mezi obyčejnými lidmi a to vám umožňuje pilně postupovat vpřed, aniž by upadal váš
gong. Všechna ta uspořádání odpovídají v každém ohledu této formě kultivace, kterou tu dnes
máme. Takže když jsem před lety poprvé začal učit Zákon, bohové říkali, že tohle je „Fa veliké
ctnosti“. Cítili, že je opravdu dobrý.
Otázka: Měly by být metody šíření Dafa upraveny tak, aby byly vhodné pro Evropany?
Učitel: Je skvělé, že praktikující, který získal Fa, má tuto touhu a přemýšlí, jak ho šířit a umožnit
více lidem se ho naučit. Bez ohledu na to, jestli je to v Evropě nebo na Východě, ať už ho šíříte, jak
chcete, pro ty, kteří nejsou předurčeni, bude těžké přijít se ho učit. Kteří lidé jsou „předurčeni“?
Předurčenost jsem probíral už předtím. Takže jak máme najít ty, kteří předurčeni jsou? Řekněme, že
dáš do novin inzerát, kde budeš hledat: „Kdo je předurčen?“ Tak by to nešlo. Ale je jedna věc, ve
které by měl mít každý jasno. Pravděpodobně každý z našich studentů v nitru ví, že jsou nějací lidé,
na které silně zapůsobí nebo budou vzrušeni, když zmíníte slova „Falun Gong“ nebo „Zhuan
Falun“, a tito lidé se ho budou chtít okamžitě učit. Je dost pravděpodobné, že to jsou ti předurčení.
Srdce některých lidí pohnuta nejsou, ať k nim promlouváte jakkoli, a je velká pravděpodobnost, že
ti předurčeni nejsou.
Takže co se týká toho, jak ho šířit a metod jeho šíření, nejlepší cesta je ve skutečnosti ta, že naši
studenti cvičí na veřejných místech, takže ti, kteří jsou předurčeni, je mohou najít. Další je, že
máme naše knihy Dafa k dispozici v knihkupectvích různých národností a zemí. Mám nesčetná Těla
Zákona, která mohou okamžitě vidět, kdo je předurčený a kdo má Fa získat. Když máme knihy v
knihkupectvích a naši studenti cvičí v parcích, Těla Zákona mohou najít ty předurčené a přivést je,
aby tento Fa hledali. Pokud tento druh prostředí chybí, vyvstanou určité problémy. Ale bez ohledu
na to, jakou metodu použijete, předurčený člověk knihu najde, a až si ji přečte, pomyslí si, že je
dobrá. Protože je předurčený, rozhodně si bude myslet, že je dobrá a bude ji vyhledávat, a protože
jsou ti z nás, kdo dělají v parku cvičení, hned nás najde. Od doby, kdy jsem poprvé začal učit Fa,
získalo ho tímto způsobem spoustu lidí. Ale je ještě hodně lidí, kteří o něm slyšeli od našich
studentů. Pomysleli si, že je velice dobrý, a řekli svým rodinám, aby se ho přišli učit. Kdyby měli
pocit, že dobrý není, rozhodně by svým rodinám neříkali, aby se přišli napálit. Pověděli svým
rodinám, aby se přišli učit, právě proto, že cítili, že je dobrý. A pak ty jejich rodiny cítily, že je
dobrý, a řekly dalším přátelům a příbuzným, aby se přišli učit. Když sami žáci mluví o svých
osobních zkušenostech a jak se cítí, lidi to silně ovlivní. Členům vlastní rodiny by nelhali a ani by
nelhali svým přátelům. A tak jim přátelé věří. A když tomu pak uvěří, přijdou se ho učit také a
budou mít své vlastní zážitky. Tak se Dafa šíří.
Ale na druhou stranu je tu malý počet lidí, kteří získali Fa, když uviděli článek, který naši žáci
umístili v novinách nebo časopisech. Včera jsem řekl, že proti získání Fa takovou cestou nic
nenamítám. Ale k jakému problému může v tomto případě dojít? Nepřijde nejenom nejvyšší typ
lidí, ale i nejnižší. A tak lidé, kteří přijdou, budou mít jiné cíle a mnoho rozdílných stavů mysli, a
proto někteří lidé chvilku praktikují a pak odejdou. Ti by klidně mohli být mezi nižším typem lidí.
Možná, že ho nechtějí získat nebo ho získat nemají. Často je to tento případ. A je to dobrá věc, že
studenti sami napíšou články nebo dají informace do novin. Nemám proti tomu námitek, protože to
koneckonců pomáhá předurčeným lidem v tom, aby přišli – nadprůměrní lidé noviny uvidí a
přijdou. Proto to může mít účinek. Ale jsou jen dvě hlavní metody: jedna je, že máme v
knihkupectvích knihy a že máme cvičební místa, takže Těla Zákona mohou lidi přivést, aby je našli;
druhá jsou konference Fa a sdílení zkušeností našich žáků s rodinou. Více lidí přijde hlavně těmito
dvěma metodami a jejich kvalita je vysoká. Ohledně přijetí jiných metod, ať už východních nebo
západních, myslím si, že tohle jsou pořád ty dvě hlavní metody. Lidé v mnohých oblastech ještě
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nemají v počáteční fázi pochopení Falun Gongu, a tak ho představíme lidem psaním článků do
novin nebo časopisů a podobně. Samozřejmě, to také šíří Fa, to je jisté.
Otázka: Jsem běloch. Když se vy setkáte se zkouškou, přijmete ji, nebo ji necháte být?
Učitel: „Když se vy…“ To se vztahuje na mě, je to tak? Všem bych vám rád něco řekl. To je
velmi dobrá otázka. Myslím si, že je na čase, abych každému něco vyjasnil.
Povím vám dnes, že bez ohledu na to, kolik lidí Dafa praktikuje nebo kolik studentů či učedníků
mám, všichni jste kultivující. Nikdo není výjimka. Takže vy všichni se kultivujete. Ať se kultivujete
dobře nebo slabě, pilně nebo ne, nebo je vaše úroveň vysoká či ne, všichni z vás se musí v kultivaci
držet přísných požadavků a chovat se jako kultivující. Já tady však nejsem, abych kultivoval. Toto
rozlišení vám musí být jasné. Já vlastní zkoušky nemám, ani nemám kultivační faktory, jako jsou ty
vaše. Chci něco vysvětlit: beru vás jako své učedníky, takže vám nabízím spásu, zachraňuji vás a
přeměňuji vás. Takže z tohoto můžete poznat, že jsem jiný než vy. Musíte brát všechny problémy, se
kterými se setkáte, jako kultivaci, protože ony rozhodně kultivací jsou. Ale když se stanou
problémy mně, je to narušování a poškozování Fa. Proč by se na to mělo nahlížet takto? Tento
vesmír je prapůvodní. Účelem toho, proč tohle dělám, je náprava Fa. Všechny bytosti ve vesmíru se
od Fa odchýlily, takže musí být Fa napraveny. Často vám říkám, že tohle je něco, s čím se nesetkáte
ani za tisíce let. Vyučování Dafa celého vesmíru v lidském světě, Fa, o kterém ani bohové předtím
nevěděli, to je něco, co se od samého stvoření nikdy nestalo.
Životy se v průběhu nekonečných historických věků staly čím dál více nečistými a všechno je
odchýlené. Jestli to tak bude dlouho pokračovat, odchýlí se dokonce i nezákladnější základ Zhen,
Shan, Ren. To je neuvěřitelně strašné. Ale já si životů ve vesmíru vážím. Přeji si zachovat původní
životy, jak jen to je možné, a proces odstranění odvrátit. Toto přání vyvstalo, a tak jsem přišel.
(Potlesk) Protože jsem sem přišel, přicházím tak, že s sebou přináším všechno, co je nejpůvodnější,
nejnádhernější a od počátku časů – což je dokonalejší. Víte, že Falun se otáčí. Falun, který vidíte, je
jen povrchní forma Falunu. Má také stranu Fa, kterou vidět nemůžete. Neustále se otáčí a má
samočinný opravný mechanismus, který všechno navrací do nejpůvodnějšího a nejoptimálnějšího
stavu. Od mikroskopické úrovně po povrch jsou veškerá hmota a všechny životy takové, všechno se
otáčí a je v pohybu. Všechno tohle jsem stvořil a obnovil. A navíc se to neustále zdokonaluje a
harmonizuje. U mě neexistuje žádná otázka kultivace. Při tomto počinu, to, co potřebuji vyřešit, je
brzdící účinek zlých sil, které se utvořily poté, co se vesmírné životy změnily na nečisté. Zároveň je
tu výzva, kterou představuje karma vytvořená všemi bytostmi v lidské společnosti. Často říkám, že
vím, proč byl Ježíš lidmi ukřižován, proč musel Šákjamuni podstoupit nirvánu a proč Lao-c' spěšně
odešel a zanechal za sebou knihu o pěti tisících slovech. Řekněme, že člověk přijde do světa a život
po životě se převtěluje. Nedovedete si představit, kolika životy jste prošli. Ale v každičkém životě
jste druhým nahromadili mnoho dluhů a udělali jste hodně špatného. Někteří lidé přišli z různých
úrovní a převtělili se na tuto zemi. Jak krok za krokem sestupovali, udělali špatné věci, tím chci říci,
že strávili čas v nějakých dimenzích vysoké úrovně. Proč na těch úrovních nemohli zůstat? Je to
proto, že tam zase udělali špatné věci a dál klesli; znovu provedli špatné věci a klesli ještě níž.
Takže ty dluhy nahromaděné děláním špatností na nebesích se dlužily bohům.
Bohové na nebesích lidské bytosti nedovolí, aby se na nebesa vrátila! Bez Mistra, který vás učí,
bez mistra, který se o vás stará, byste se nikdy nemohli vrátit, bez ohledu na to, jak jsou vaše
schopnosti velké. Po příchodu na zem je navždy nemožné se vrátit, pokud se o vás nestará mistr,
který opravdu zachraňuje lidi. Je to tak, protože i kdybyste skutečně mohli karmu lidského světa
splatit, pořád byste ještě nemohli splatit to, co dlužíte na nebesích. Ježíš chtěl lidi zachránit a měl
obrovské milosrdenství, a tak tohle všechno přehlédl. Musel pak rozplést ty těžko rozpletitelné uzly,
které byly na lidech uvázány. Ale v tomto vesmíru je zákon, který stanoví: „Ti, kdo neztratí,
nezískají; abyste získali, musíte ztratit; co se dluží, to se musí splatit.“ To je absolutní, je to
absolutní a věčný zákon. Proto když toho člověka zprostíte, kdo bude za jeho dluhy platit? Takže ty
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účty nebo všechny ty dluhy přirozeně spadly na Ježíše. „Ty jsi to pro ně rozpletl, tak si za to za ně
zaplať.“ Všechny ty suky, které nešly rozvázat, všechno, co se dlužilo, a věci, ze kterých se ti lidé,
kteří byli zachraňováni, neměli možnost vyprostit, všechno to bylo přivázáno na Ježíše, protože byl
na zemi. Byly tam karmické dluhy ze všech možných úrovní; to znamená, nebyly jen odsud, v
řadách lidí. Jakého rozsahu to nakonec dosáhlo? Čím víc lidí zachránil, tím víc uzlů nesl. Neměl
zkrátka žádný způsob, jak se vyprostit, a ani neměl energii tyto věci udělat. Suky nemohly být
rozvázány. A tak Ježíš nakonec ty lidi zachránil, ale jeho vlastní lidské tělo se nemohlo vysvobodit.
Ježíš proto neměl jinou možnost, než toto tělo opustit, aby za ně karmické dluhy splatil. Na Ježíšovi
přistála karma z mnoha životů a velká nenávist. „Dobrá, splatím je za všechny věřící.“ Byl
ukřižován a zemřel trýznivou smrtí. Všechny suky byly přivázány na jeho fyzické tělo a se smrtí
jeho fyzického těla se uvolnily. Ježíš byl osvobozen v okamžiku, kdy to tělo bylo opuštěno. Proto
musel být Ježíš ukřižován a proto lidé říkají, že Ježíš pro lidi trpěl. To je ten důvod.
Vidíte, že tento Fa se přišlo učit mnoho lidí. V budoucnu jich bude ještě víc. Víte, abyste mohli
kultivovat, ty věci musí provést mistr. Ale já se od nich liším, protože ať už je to Ježíš nebo
Šákjamuni, oni jsou koneckonců osvícené bytosti malého rozměru. Já nejsem uvnitř vesmíru, a tak
mohu vyřešit problémy životů na různých úrovních a v různých kosmických tělesech vesmíru. Řekl
jsem, že zachraňování lidských bytostí není mým pravým cílem, ale ony jsou jedna úroveň bytostí,
které jsou zahrnuty – jsou úrovní života, který si přeji zachránit. Já sám vlastně žádná utrpení
nemám, já se nekultivuji. Problémy, se kterými se setkávám, se na obyčejné lidské straně projevují
zřídka, ale jsou tu ty, které se tu projevují, a většinu z nich neznáte. Důvod, proč se já z tohoto
problému dokážu osvobodit, je ten, že v něm nejsem. Nebudu jako oni, neschopen se rozplést. Já se
rozplést dokážu, ale je to mimořádně veliký problém, je to něco, co si nikdo z vás bytostí nedokáže
představit. Dokážu se do největší možné míry vzdát všeho svého, a proto to mohu všechno vyřešit.
(Potlesk)
Mimochodem, rád bych zdůraznil něco, co se týká otázky, která byla právě vznesena. Často jsou
po mém boku nějací žáci, kteří mě doprovázejí, a v každé oblasti jsou nějací lidé se zodpovědností
– koordinátoři center nebo jiné zodpovědné osoby. Musíte něco pochopit: všechno, do čeho se
dostanete, je o vypořádávání se s útrapami. Ale vy nemůžete zastupovat Mistra. Když přijde na
nějakou věc, o které víte, že jsem se na ní podílel, musíte se na tu věc podívat z mého hlediska. To
je něco, co jste dřív zanedbávali. Problémy vytvořené mně jsou poškozováním mířeným na tento
Fa. A tak je to úplně jiné, než když vy procházíte svými strastmi. Rozhodně to není tak, že váš mistr
se kultivuje nebo že váš mistr prochází zkouškami. Opravdu je to poškozování namířené na Fa a
vesmír, takže se nemohou srovnávat. To vám musí být jasné. Když řeším problémy, přistupuji k nim
jako ke skutečným démonům, ale to vy nemůžete! Všechno, s čím se setkáte, přímo souvisí s vaší
kultivací. Takže to vždycky musíte považovat za kultivaci a nalézt důvody uvnitř sebe. Ty jsou
naprosto jiné.
Otázka: Zdá se, že pro Evropany je hodně těžké vstoupit do klidu. Proč?
Učitel: Vlastně je to stejné pro Asiaty i pro Evropany. Člověk, který dokáže při kultivování v
obyčejné lidské společnosti dosáhnout opravdového klidu, je skutečně na vysoké úrovni. Protože
máte práci ve společnosti obyčejných lidí a musíte se věnovat běžným lidským záležitostem všeho
druhu, a tak jak tam sedíte, nechcete myslet na nic, ale ty věci ovlivní vaši mysl do bodu, že na ně
budete myslet bezděčně. Proto se nemůžete uklidnit. V kultivaci se neustále zlepšujeme a
zbavujeme připoutání. S tím, jak máte čím dál méně připoutání, objevíte, že jste přirozeně čím dál
klidnější, čím dál klidnější. Odráží to vaši úroveň. Není realistické očekávat, že dosáhnete klidu
hned ze začátku. Toho nemůže dosáhnout žádná metoda kromě případů, kdy máte mimořádně
zvláštní okolnosti; lidská stránka takových lidí je velmi slabá a ta druhá strana je opravdu silná.
Jsou ve stavu, kdy jsou částečně osvíceni a částečně neosvíceni. To jsou mimořádně speciální lidé,
kteří mohou dosáhnout určitého stupně klidu, a je to hlavně díky tomu, že se projevuje jejich božská
stránka, ne jejich lidská stránka. Kromě takových případů nemohou ostatní v žádném případě od
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samého začátku dosáhnout bodu, kdy mohou být klidní. Takže mezi různými rasami není žádný
rozdíl, je to stejné pro Evropany i Asiaty.
Neznepokojujte se, když nemůžete klidu dosáhnout. Pokud se vaše tělo, když cvičíte, cítí
pohodlně a je uvolněné, prostě se co nejvíce snažte zabránit tomu, aby vaše myšlenky poletovaly
všude možně. Jestliže opravdu nedokážete, aby se vaše mysl přestala toulat, pak to nechte být a
považujte ty nespoutané myšlenky za někoho jiného: „Jen do toho, přemýšlej. Budu tě sledovat, jak
přemýšlíš.“ To je také možný přístup. Přinejmenším dokážete jasně odlišit, že to nejste vy, a to je
opravdu cenné. Anebo to potlačíte a nenecháte to myslet, a v tom případě jste dosáhli toho, čeho je
schopen kultivující. Poté, co se tělo uvolní, člověk vstoupí do optimálního stavu pro přeměnu a
pročištění. Ale co když se vaše mysl nedokáže uklidnit a vy nejlepšího stavu pro přeměnu a
pročištění nemůžete dosáhnout? Víte, naše kultivace začíná od mikroskopické úrovně, takže ta naše
mikroskopická strana je klidná. Začíná se odtud, a jak ta strana bude čím dál klidnější a bude lépe a
lépe zkultivovaná, to, co je na povrchu, bude umírňováno a bude stále slabší. Povrch je horší [než
předtím], ale je slabší. Takový je ten vztah. Spousta z vás kultivuje už dlouho a stále zjišťujete, že v
mysli stále ještě máte špatné myšlenky. Dokážete je potlačit, jestliže chcete. Je to proto, že i když
jsou horší a horší a vynořuje se jich víc, jsou slabší, protože už nemají kořeny.
Otázka: Jak my západní praktikující rozeznáme, co je správné a jak bychom měli vést svůj život?
Měli bychom nechat věci probíhat přirozeně?
Učitel: Řeknu vám, co si myslím. Za jiných okolností jsem mluvil o tom, nechat věci probíhat
přirozeně. Neříkal jsem vám, abyste nechali věci probíhat přirozeně, pokud se týká všeho. Když
pracujete ve firmě, váš šéf vás platí. Když se v práci nesoustředíte, necháváte věcem volný průběh a
nepracujete tvrdě, pak si ten plat opravdu nezasloužíte. Měli bychom být dobří lidé všude, kde se
nacházíme. Říkám, že „nechávat věci probíhat přirozeně“ by se mělo uplatňovat podle situace. V
kultivaci následujeme přirozený průběh událostí, ale stále ještě musíme vyvinout úsilí, abychom
potlačili svou špatnou stránku, a stále ještě potřebujeme v kultivaci tvrdě pracovat – děláme-li to
jinak, nelze to nazývat tak, že„necháváme věci probíhat přirozeně“. Takhle se vlastně vy všichni
kultivujete. Dobře víme, že se máme v kultivaci aktivně kultivovat a že se ve svém běžném životě
máme přizpůsobit zvyklostem běžné lidské společnosti do co největší míry. Takže své lidské
zaměstnání musíte oddělit od své kultivace – rozhodně byste mezi nimi měli rozlišovat. Práce je
práce a kultivace je kultivace. Ale je tu jedna věc: protože jste kultivující, vysoká měřítka, kterých
se držíte, se odrazí ve vaší práci, ve společnosti, doma a v různých společenských prostředích.
Jinými slovy, vždy jste dobrým člověkem bez ohledu na to, kde jste, a druzí budou všichni říkat, že
jste dobrý člověk. Takto se setkávají. Myšlenka nechat věci probíhat přirozeně není to, co říkali lidé
v minulosti, kdy se člověk už dál o nic nestaral a jen tam seděl, jako by opustil světský svět; člověk,
který to dělal, byl považován za toho, kdo „nechává věci probíhat přirozeně“. Tak to ale není – tohle
se tím rozhodně nemyslí.
Když se setkáte s nějakými problémy, myslím si, že jako kultivující musíte nejdřív prozkoumat
sami sebe: „Je to proto, že jsem si já sám v něčem nevedl dobře?“ Pokud každý z vás kultivujících
nedokáže tohle udělat, nemůžete nijak pokročit. A tak když se kdokoli z vás setká s nějakými
problémy, musíte nejdřív prozkoumat sami sebe: „Udělal jsem něco, co nebylo úplně správné?“
Často mluvím o jednom principu: všechno ve vesmíru je v souladu; když vy sami uděláte něco
špatně, udělá se uzel, nesoulad s druhými a všechno kolem vás se bude zdát rozladěné. A mezilidské
vztahy budou napjaté. V tom bodě v sobě hledejte důvody a napravte svůj omyl. Shledáte, že
všechno bude zase harmonické a v pořádku. Myslím si, že bychom se neměli s druhými o věcech
hádat. Když vás opravdu postihnou problémy a vypadá to, že vám někdo křivdí, myslím si, že to
klidně může být tak, že vy, kultivující, to dlužíte z předchozího života. Vydržte to (ren) a nechte to
být. I obyčejný člověk ví, že po střetu odejdou dvě osoby rozrušené; vyvstane spor a ti dva se do
toho zamotají. Když ten spor trvá dlouho, bude čím dál těžší ho vyřešit a oni se nakonec stanou
nepřáteli. Ale my jsme schopni to snést, brát to zlehka a o krok ustoupit. V Číně je přísloví: „Ustup
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o krok a shledáš, že moře je nedozírné a obloha je bez hranic.“ Když budete tlačit a prosazovat si
svou, zjistíte, že opravdu není cesty ven. Ale ustupte o krok, opusťte to připoutání a berte ho zlehka,
a zjistíte, že moře je doopravdy nedozírné a obloha je bez hranic – je to úplně nový svět. Tak to
chodí. Tak by to mělo u kultivujícího být. Když se hádáme a bojujeme stejně jako obyčejní lidé a
účastníme se hádek tak jako oni, řekl bych, že jsme pak úplně stejní jako obyčejní lidé. Není to
pravda? Ve skutečnosti je.
Otázka: Jak můžeme poznat svou vlastní úroveň?
Učitel: Subjektivně řečeno, ze začátku nejsem téměř vůbec ochoten vám dát vaši úroveň poznat.
Aby člověk splynul s takovým nesmírným Fa… Dám vám příklad. Je to, jako kdyby se do
rozžhavené pece s žhnoucí ocelí vhodil kousek dřeva nebo pilina: okamžitě by vám zmizel z očí.
Jak byste splynuli s takovým nesmírným Fa, karma vašeho těla, myšlenková karma a všechny druhy
věcí by v mžiku zmizely. Kdybychom to udělali výhradně tímto způsobem, bylo by to totéž, jako
kdybyste nekultivovali, a rovnalo by se to tomu, jako bych znovu stvořil život. Nepočítalo by se to
za vaši kultivaci. Takže to takhle udělat nemůžeme. Potřebujeme, abyste se sami kultivovali a
změnili se. Tento Fa je nesmírný. V průběhu vaší kultivace, pokud se považujete za kultivujícího,
vytrvale a pevně se kultivujete a čtete knihu, budete postupně stoupat a zlepšovat se. Přidejte k
tomu naši podpůrnou metodu – provádění cvičení – a tempo vašeho zlepšení je velmi rychlé. Je to
ten nejrychlejší způsob kultivace.
Kdybych vám dal na začátku poznat vaši úroveň, nebyli byste schopni se ovládat: „Fíha! Jsem
mimořádný! Už jsem se dostal v kultivaci tak daleko!“ Řekněme, že bych vás nechal vidět
opravdové změny, ke kterým došlo kolem vašeho těla, přemýšlejte o tom: jestliže s sebou nesete
emoce, touhy a všechny druhy připoutání obyčejných lidí, nebylo by vaše srdce pohnuto? Nemohu
vás to nechat poznat příliš brzy, protože vaše obyčejné lidské myšlenky jsou stále dost silné. Je to
proto, že chci zaručit, že ve své kultivaci neustále vzestupujete tou největší rychlostí. Když
nadprůměrný člověk slyší Tao, dosáhne Dovršení jednoduše cestou osvícení. To je to
nejobdivuhodnější. A je to nejrychlejší – opravdu je to nejrychlejší.
Máme některé učedníky, jejichž situace je odlišná, a tak někteří lidé se kultivují s odemčenými
schopnostmi a někteří jsou v poloodemčeném stavu. Mohou vidět, a někteří dokonce vidí dost jasně
a vědí všechno. To jsou mimořádné případy. Většina lidí se kultivuje se schopnostmi uzamčenými.
Prostě se zaměřte na čtení knihy a kultivaci a budete se neustále zlepšovat a neustále se osvěcovat k
nebeským tajemstvím. Zákony a principy Fa jsou samy o sobě dost, aby vás naplnily sebedůvěrou.
Samozřejmě, lidé v dnešní společnosti jsou příliš hluboce oklamáni všemi druhy falešných
takzvaných „realit“ ve společnosti obyčejných lidí a jsou příliš silně připoutáni. Je pro ně zkrátka
příliš těžké se z toho vytrhnout. Často zápasí při volbě mezi Fa a svými připoutáními k sebezájmu.
Člověk by se dokonce raději vzdal Fa, než by se vzdal svých připoutání. Je těžké tyto věci rozřešit,
protože dnešní společnost přišla do fáze, kdy lidé už svou pravou povahu nebo standardy pro lidské
bytosti neznají.
I když je to tak špatné, poskytuje nám to nejlepší prostředí pro kultivaci. Není to tak, že čím
složitější prostředí, tím skvělejší kultivující může ukovat? To je ten princip. Před pár lety se v Číně
objevili mnozí mistři qigongu. Obyčejní lidé je obdivovali: „Páni, úžasný qigongový velmistře,
máte všechny tyhle úžasné schopnosti!“ Lidé jim prokazovali laskavosti a dokonce jim dávali
peníze, protože oni léčili lidi. Jejich honba za hmotnými věcmi rostla pořád víc a mnozí proto spadli
a o svůj gong přišli. Úplně se zničili a jejich mistři se už o ně víc nestarali. Proč? Kultivace se
praktikovala v prostředí, které nebylo obyčejným lidem známo. Kultivovali v horách, ve skrytém
prostředí, v klášterech nebo pomocí jiných náboženských forem a nepřicházeli do styku s realitou a
složitým soupeřením v obyčejné lidské společnosti a ani nevstoupili do tohoto velkého barvícího
kotle. Kdyby přišli do styku se společností, okamžitě by se nakazili složitou společností a skončili
by honbou za slávou a ziskem tak jako obyčejní lidé a změnili by se v obyčejné lidi, protože jejich
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kultivační metody by mezi obyčejnými lidmi ztratily svůj účinek. My naopak kultivujeme právě
uvnitř tohoto velkého barvícího kotle a všechno, s čím se setkáme, je takové. Nejste výjimeční,
když se nad to dokážete povznést?! Víte, proč se můžete kultivovat k vysoké úrovni? Jeden z
nejhlavnějších faktorů, který zajišťuje, že se můžete kultivovat k vysokým úrovním, je skutečnost,
že je to tady tak prohnilé. Když se nad to dokážete povznést – i když je vaše srdce pohnuto jen
trošičku a chce se dnes kultivovat – jste výjimeční, protože stále máte uprostřed tohoto prostředí,
zatímco jste ponořeni do utrpení, toto přání.
Viditelné utrpení, které je na povrchu, se příliš nepočítá. Opravdu mučivé je to utrpení, ke
kterému dochází, když odsekáváte a rozbíjíte připoutání – tehdy to bolí nejvíc. Takže toto složité
prostředí poskytuje nejlepší podmínky a umožňuje vám kultivovat se k vysokým úrovním. Moc
tohoto Dafa může být naopak odhalena jen v těchto nejnepříznivějších situacích. Kdyby bylo
všechno ve společnosti dobré, tento Dafa by nebyl nutný. A náprava Fa by nebyla v dobrém
prostředí potřeba. Stačilo by mít ve světě jen Ježíšův a Šákjamuniho Fa na úrovni Tathágaty. Ale
proč teď náboženství vstoupila do Období konce Zákona, v němž už žádné z nich nemůže lidi
zachránit? Lidé se dokonce odvažují Buddhovi nadávat a na sochy Ježíše se dokonce šlape a močí.
Žádat lidi, aby se učili Fa [takovýchto Tathágatů], nebo je těmito Fa zachraňovat by v tomto období
nestačilo.
Otázka: Opravdu chci kultivovat, ale jak mohu přestat mít pochybnosti o Dafa?
Učitel: To, co jsem vám řekl, je, že každý ve společnosti obyčejných lidí získá ve své mysli po
narození mnoho, mnoho názorů a vstřebá „znalosti“ z klamné reality společnosti obyčejných lidí,
která ho tu šálí ještě víc. Ty mnohé názory a pevně dané myšlenky utvořené ve vaší mysli jsou
všechno faktory, které vám brání, abyste získali Fa. Nejsou ty pochybnosti, které vzejdou z vaší
mysli, způsobeny posuzováním Fa tím, co jste se naučili z reality obyčejných lidí? Nevynořily se ty
pochybnosti takto? Určitě. Jinými slovy, posuzujete Fa tak, že používáte představy utvořené z
obyčejných lidských znalostí a obyčejných lidských myšlenek. Nejsou obyčejné lidské bytosti na té
nejnižší úrovni? Nejsou obyčejní lidé ztraceni v iluzi? Co by tak asi mohli mít, co lze porovnat s
pravdou vesmíru? Nic. Na druhou stranu je tento Dafa vyučován nejnižším, obyčejným lidským
způsobem za použití lidského jazyka – nejnižší formy vyjadřování. Takže se zdá, že [Dafa] je také
povrchní. Ale pokud jej budete studovat, objevíte, že je čím dál hlubší. Čím víc ho budete studovat,
tím víc bude příliš hluboký na to, aby šel změřit, a příliš vzdálený na to, aby ho šlo dosáhnout.
Obyčejné lidské znalosti na druhou stranu takový hluboký obsah nemají. Děláš obrovskou chybu,
když považuješ všechnu nedůvěru a pochybnosti za své vlastní myšlenky. Jsou to jen názory
utvořené mezi obyčejnými lidmi po narození. Myslíš si, že ony jsou ty, ale nejsou.
Otázka: Moje třetí oko se otevřelo dříve, než jsem začal praktikovat. Živím se předvídáním
budoucnosti. Musím své práce zanechat?
Učitel: Kdybys nekultivoval a měl zůstat obyčejným člověkem, nebyl bych proti tomu. Učím Fa
kultivující, abych jim umožnil se kultivovat. Nesnažím se přimět každého, aby přišel praktikovat
Dafa. Jestli si myslíš, že se dokážeš kultivovat, pak to udělej. Jinak to nedělej. Možná že v budoucí
lidské společnosti budou tyto postranní praktiky jako předvídání budoucnosti, fengshui a dokonce
léčení nemocí za použití určitých metod stále existovat. Je možné, že budou všechny existovat. Od
dávných dob ve světě vždy existovaly. Ale v budoucnosti jako kultivující uvidíte věci, které budou z
vyšších a vyšších sfér a moc vašich slov bude větší a větší. Když řekneš druhým lidem jejich
budoucnost, vyvstanou problémy. Věci v lidském světě někdy nejsou pevně dané; nemusí
dopadnout určitým způsobem. Když pak člověk tomu, co říkáš, věří a věří tomu pevně, tu
pravděpodobnost to posílí. Jakmile máš energii, je možné, že by tvoje slova mohla způsobit, že
prvek, který není pevně daný, se pevně daným stane, což bude mít za následek něco, co se původně
přihodit nemělo. To, co vidíš, není skutečná situace; existují jiné karmické důvody. Když o tom ale
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promluvíš, pevně to určíš. Mohl bys tedy v tomto případě udělat špatnou věc. A karma tohoto druhu
je něco navíc, co bylo k tvé kultivaci přidáno. Vaše zkoušky a trápení jsou tady před vámi a vy
musíte projít každou z nich. Nebudete moci dodatečnými trápeními, které si přidáte, projít. Když
učiníte něco, co má značný dopad nebo hodně špatné následky, nebudete moci tou tvrdou zkouškou
projít a kultivovat se. Takže kultivující zdůrazňují kultivaci řeči. Ale ty jsi tento požadavek vážně
porušil. Když přímo řekneš druhým, co vidíš, vyzrazuješ nebeská tajemství a nahodile a
nezodpovědně je říkáš obyčejným lidem. Jak by to mohlo být v pořádku? To je ještě míň přípustné.
A také vám řeknu, že velká většina věštců má kromě svých osobních faktorů i vnější faktory,
které hrají roli. Takže je to hrozivá věc. Pro živoucí bytost je to opravdu děsivé! V tom případě se
nelze kultivovat. Jen lidem říkám principy té věci – nejsem proti tomu, aby to tak obyčejní lidé
dělali. Když se chceš kultivovat, musím ti o tom říci a musím k tobě být zodpovědný. Když to
děláš, neudělá ti to nic než škodu. S tím, jak to říkám, si určitě myslíš: „Takže jak se mám teď
živit?“ Já jen učím Tao, učím kultivující Fa. Když dokážeš kultivovat, pak kultivuj. Můžu o tom
promluvit jen takto. Musím k vám být zodpovědný. Na druhé straně bude zajištěno, že ty, učedník
Dafa, se budeš moci uživit, a tak to má být.
Otázka: Jak se mohu zbavit svého strachu?
Učitel: Strach je také připoutání. Je to otázka toho, zda je vaše vůle silná. Měli byste to překonat.
Někteří lidé říkají: „Vždy, když cvičím, usnu.“ To je také něco, co musíte překonat vlastní vůlí. I
když to není démon, může mít na kultivující démonický účinek. Když ho neporazíte, bude mít na
vás účinek.
Otázka: Nikdy necítím Falun, jak se otáčí ve spodní části mého břicha.
Učitel: Ne každý ho může cítit. Někteří lidé jsou tak citliví, že ho cítí hned, jak se energie pohne:
„Páni! Je to tak silné!“ Někteří lidé pořád nic necítí, i když se jim v břiše dějí zásadní věci. Tělesný
stav každého člověka je jiný. Neposuzujte výšku úrovně člověka podle toho, co cítí. Určitě to
neposuzujte podle pocitů.
Otázka: Bude moje třetí oko vůbec někdy otevřeno?
Učitel: Usiluješ o to? Kdyby se nemělo otevřít ani poté, co uspěješ v kultivaci, pak bych řekl, že
něco není v pořádku. To, co tím myslíš, je: „Bude otevřeno v průběhu kultivace?“ Když o něho
usiluješ, když máš takovou myšlenku – i jen trochu – nebude ti dovoleno vidět. A i když budeš mít
schopnost vidět, nebude ti dovoleno vidět, protože to připoutání, které máš, nebylo odstraněno.
Takže se toho připoutání musíš vzdát a ignorovat to. Pak uvidíš, co se stane.
Bělošští studenti jsou jiní než žáci z Asie, protože kulturní původ Východu – obzvlášť Číny – je
hlubší. Má nejenom kulturu, která je stará pět tisíc let, ale zdědila také prehistorickou kulturu
předchozí éry. A tak je v jejích kostech a v každé její buňce hluboký kulturní obsah. Zato kultura v
bělošské společnosti je tu jen kolem dvou tisíc let, takže její mýty jsou snadno zpřetrhatelné. Vidí
skoro v tom okamžiku, když ty mýty odpadnou. Takže v čem jsou Číňané naopak odlišní? Když jim
řeknete důvod proč, pořád přemýšlejí: „Hm, to je pravda, ale proč je tedy to proč?“ Když jim
řeknete, proč je to proč, pořád přemýšlejí: „Hm, tak proč je tedy proč toho proč?“ Takže jim musíte
věci vysvětlit úplně až do konce, než se vám podaří jejich mysl úplně otevřít. Proto mohou mnozí
naši bělošští studenti bezděčně vidět hned, jak se začnou učit – to je ten důvod. Byli povrchními
věcmi ve společnosti obyčejných lidí zablokováni velmi málo. Jsou to jenom teorie – teorie
obyčejných lidí – které je svazují. Jakmile se ty teorie prorazí, není mezi obyčejnými lidmi nic, co
by je omezovalo. To se tím myslí. Samozřejmě, není to tak vždycky. Pochopení na základě pocitu a
racionální pochopení jsou dvě odlišné věci. Když se člověk může opravdu naučit Fa a vstřebat ho
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do své mysli, opravdu v kultivaci Fa pochopit, potom je to odlišné od pocitového pochopení na
začátku. Člověk překročí k racionálnímu pochopení Fa.
Otázka: Jak se má šířit Fa mnichům a mniškám?
Učitel: Často na mnichy a mnišky myslím. Obzvlášť se o ně zajímám poslední dva roky. Ať už je
to Šákjamuni nebo Ježíš, tyto velké osvícené bytosti založily své vlastní kultivační cesty, které
učedníci udržují. Koneckonců jsou považováni za učedníky systému buddhismu, a tak na ně
myslím. Ale Období konce Zákona dospělo do tohoto bodu a v náboženstvích opravdu není mnoho
lidí, kteří si doopravdy přejí kultivovat. Zjistil jsem problém: mnozí mniši a mnišky vyzdvihují
náboženství, místo aby vyzdvihovali Bohy a Buddhy. Jejich mysl není upřena na kultivaci, ale plně
na zachovávání formalit náboženství a toto připoutání pro ně vyústilo ve vážnou překážku. Někteří
lidé se také domnívají, že za náboženskými formami není žádný Buddhův Fa, jen zlé praxe a
nepoctivé cesty. Ale stejně jsou tu ještě ti, kdo věci opravdově zváží a dokáží všechno doopravdy
zhodnotit na základě úvahy, a takoví lidé jsou výjimeční. Čtou moji knihu, a jakmile ji dočtou,
vědí, o co se jedná, protože všichni lidé mají uvnitř povahu Buddhy. Funguje to zrovna jako
elektřina: když mezi dvěma elektrodami proběhne kontakt, „bum!“ – spojí se. Kdyby povahu
Buddhy neměli, nespojili by se, nemohli by zažehnout jiskru a elektřina by neprocházela. Takže
někteří mniši a mnišky jsou jiní a myslím si, že jsou opravdu pozoruhodní, protože vědí, že jejich
důvod pro opuštění světského světa je, aby se kultivovali. Někteří lidé, na druhé straně, takovou
spravedlivou mysl nemají. Samozřejmě, o náboženských věcech už toho o moc víc nepovím,
hovořím o tom jen tak mimochodem. Můžete k nim promluvit, jestli jste jejich světský patron, přítel
nebo příbuzný. Pokud se chtějí kultivovat, budou. A když se kultivovat nechtějí, nechte je být.
Opravdu bychom lidi neměli tahat: „Pojď kultivovat, je to taková škoda, že se nekultivuješ! Musíš
jít se mnou!“ Srdce nelze změnit osobními nebo citovými pouty. Lidská srdce musí být pohnuta
sama od sebe.
Otázka: Jak by měli kultivovat mniši, kteří mají stanovené povinnosti v chrámech? Měli by se
vrátit ke světskému životu?
Učitel: Rozhodně se do světského světa vracet nemusejí. Proč ne? Záležitost „praktikování jen
jedné kultivační cesty“, o které mluvím já, se vztahuje hlavně na Fa, který kultivujeme nyní. V
minulosti byly za každým slovem v buddhistických svatých písmech obrazy Buddhů. Teď, když
jimi listujete, neuvidíte je; dokonce ani za jmény Šákjamuniho a Ježíše už nejsou jejich podoby. To
znamená, že ty knihy už nemají moc lidi spasit, protože jsou pouhým černým inkoustem na bílém
papíře. Kromě toho je provádění náboženských rituálů jen náboženská formalita a já je považuji jen
za obyčejnou práci. Mnoho mnichů ve skutečnosti k těm formalitám přistupuje jako k povolání –
myslí si, že pracují a vydělávají mzdu. Mniši v pevninské Číně jsou roztříděni do sekcí a divizí a
podle toho dostávají plat. Slyšel jsem, že existuje dokonce i úřednická úroveň. Pozměnili původní
Šákjamuniho učení. Lidé nevědí, že podkopávají Fa, který Šákjamuni učil a šířil. Teď, když to
dosáhlo této fáze, se už o ně Šákjamuni samozřejmě nestará a věci jsou teď takové, jaké jsou. A tak
to považuji jen za zaměstnání. Ať už je to odříkávání písem nebo provádění náboženského rituálu,
není tam žádný účinek. Dokud tito lidé kultivují v Dafa, nebudou svázáni žádnými formami. Jak
jsem řekl, velká cesta nemá žádnou formu. Žádné formy obyčejných lidí nejsou hodny takového
velkého Fa. A tak řídíme věci volně a díváme se jen na mysl lidí. Když se kultivujete, budu se o vás
starat. A toto starání se je obyčejným lidem neviditelné, a tak nemusí přejímat žádnou obyčejnou
lidskou podobu. Jelikož nemáme formality, považuji všechno, co se dělá mezi obyčejnými lidmi, za
práci – mohu se na to teď dívat jen takhle. Jestli jste mnich nebo chcete vykonávat náboženské
rituály, můžete je dělat, pokud víte, že kultivujete v Dafa. Musíte vynaložit více úsilí, abyste si
energicky razili cestu vpřed – tak byste to měli řešit. To samé platí pro jiná náboženství.
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Otázka: Znamená mít „jasnou a čistou mysl“ zbavit se všech připoutání a všeho, o co se člověk
zajímá?
Učitel: Je to tak, když člověk opravdu dosáhne stavu jasné a čisté mysli. Ale vy se kultivujete od
úrovně obyčejných lidí. Kdybyste toho mohli docílit okamžitě, ihned byste se stali Buddhou. A tak
je to nemožné. Abyste dosáhli sféry Buddhy, musíte projít procesem kultivace a mít hluboký a
pevný duševní základ. To znamená, že se neustále kultivujete, neustále ho prohlubujete a zlepšujete
se víc a víc. Dosáhne se toho postupně. Kdybyste té úrovně opravdu dosáhli ihned, mohli byste se
tak vyděsit, že už byste se dál neodvažovali praktikovat. Je to kvůli tomu, že vaše myšlení ještě na
tak vysoké úrovni není, protože jste právě začali z úrovně obyčejných lidí. Takže se toho dosáhne
postupně a přirozeně a lze toho dosáhnout bez přílišného úsilí. Dosáhnete toho, pokud se kultivujete
a čtete knihu. Principy Fa mohou vyřešit všechny vaše problémy. Neděje se to silově. Dělat to
silově je samo o sobě jednání s úmyslem. Prostě se chovejte jako kultivující – v tom máte jasno.
Každý kultivuje své vlastní srdce a mysl a co nejvíce se snaží nedělat špatné věci. Tomu se neříká
jednání plné úmyslu. Říká se tomu dostat se tak blízko své vrozené původní povaze, jak jen to je
možné.
Otázka: Řekl jste, že věda je náboženství, ale já stejně musím svou vědeckou výzkumnou práci
dělat dobře. To je vždy neslučitelný scénář.
Učitel: Řekl jsem, že věda je náboženství, a probral jsem to dopodrobna. Proč je to náboženství a
proč je to náboženství úplné? Důvod je ten, že neklade důraz ani na ctnost, ani neuznává existenci
bohů, a protože nedokáže existenci bohů vidět, neuznává, že lidé jsou trestáni za dělání špatného a
odměněni za dělání dobrého. Používá vědecké teorie, aby popírala a útočila na kohokoli, kdo tvrdí,
že štěstí je odměna za dělání dobra, že existuje odplata za dělání zla nebo že existují bohové.
Dokonce útočí na spravedlivá náboženství. Podkopává lidskou mravnost. Když neexistují morální
omezení, lidé se odváží udělat jakoukoli špatnou věc. Na základě této jediné věci, řekli byste, že je
věda spravedlivá, nebo špatná? Nehraje zlou roli? Proč se dnes morálka lidí zvrhla do takové míry?
Je to přesně kvůli tomu, že lidé už nemají spravedlivou víru. V to, co opravdu věříte – a to platí
obzvlášť pro lidi ze Západu – není náboženství, ale vaše věda. Přemýšlejte o tom z hloubi své
mysli: v to, co věříte nejvíc, je skutečně věda. Všechno ostatní je pro vás druhotné. Věda je úplně
nejpřednější. Poukazuji vám na to, protože je to překážka v kultivaci.
Říká se, že římskokatolická církev v minulosti nesouhlasila s názorem, že se lidské bytosti
vyvinuly z opic. Věřili, že člověka stvořil z hlíny Bůh. Teď slyším, že římskokatolická církev
veřejně připouští, že se lidé z opic vyvinuli. Nepopírají svého Pána? Tato věda je tak mocná, že v ni
dnes věří všichni. Já můžu jasně vysvětlit všechno o lidstvu, od velkých věcí po věci malé; můžu
jasně vysvětlit každou část vývoje lidstva od starověku po dnešek. Ale nemluvím o takových
věcech, protože jsou to všechno záležitosti obyčejných lidí. Mluvím jen o věcech, které se týkají
vaší kultivace. Základ téměř všech pochopení ve vědě je chybný, a to zahrnuje základ pro
porozumění hmoty, vesmíru a života. Dnešní věda tvrdí, že díra v atmosféře nad Austrálií, tedy ta
trhlina v ozónové vrstvě, která se objevila na obloze nad Antarktidou, byla způsobena
průmyslovými emisemi – fluorokarbony, které se používají v klimatizačních zařízeních, a jinými
odpadními plyny – a že to byly tyto věci, které poškození ozónové vrstvy způsobily. Ve skutečnosti
vám řeknu: všechno v tomto vesmíru je život – všechno je živé. Ohromné plynné celky, které
nemůžete vidět, jsou vrstva na vrstvě, vrstva na vrstvě – nemohli byste spočítat, kolik jich je.
Všechno jsou to životy, všechno božstva. Je to průmysl, který přinesla moderní věda, jenž vážně
poškozuje prostředí lidstva. To je absolutní pravda. Není to poškození plynného uskupení, co
zavinilo díru v atmosféře nad Antarktidou. Lidské bytosti nemohou bytostem vysoké úrovně
uškodit. Proč se díra neobjevila nad Evropou, průmyslově vyvinutou oblastí? Proč to muselo být v
Antarktidě, místě, kde nikdo nebydlí? Je to kvůli tomu, že bohové viděli, že je na zemi příliš mnoho
odpadních emisí a jedovatého plynu, a tak otevřeli okno, aby ten plyn vypustili ven, a pak ho
zavřeli. Není to zdaleka tak, jak moderní věda předpokládá.
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Dnes dosáhl vývoj lidstva fáze, ve které věda ovládá všechny obory. Lidstvo se tak teď nedokáže
od ní osvobodit, protože se stala realitou společenského rozvoje člověka. Nejde to, když s ní
nesouhlasíte. My se chováme ve shodě s obyčejnými lidmi do co největší míry. Takže svůj vědecký
výzkum dělej dobře. Není to tvoje chyba. Není to něco, z čeho se může jedinec, lidé nebo národ
vymanit. Protože je to zaměstnání, měl bys ho dělat dobře, plnit svoje povinnosti a dobře dělat svou
práci. To je vše. Nemyslete si, že děláte to a to pro dobro vědy. Ve skutečnosti věda nelítostně
okupuje každou oblast lidstva. Skoro všechno v lidstvu existuje kvůli ní, takže nemůžete přestat
všechno dělat kvůli tomu [jaká věda je]. Co se týká kultivujících, jen chci, abyste chápali ten
princip. Nežádám po vás, abyste se oddělili od této reality, která svazuje lidskou společnost. Není to
tak, že po vás chci, abyste se vzdali své práce.
Řekl jsem, že věda je náboženství a že je to náboženství úplné. Nejdříve vás vede, abyste uznali
věci v hmotném smyslu, což má za následek, že v ni věříte duchovně. Opravdová náboženství na
druhé straně vám nejdřív dávají pochopit principy – opravdu pochopíte věci ve své mysli. Vaše
pochopení se vyvíjí od nehmatatelného až nakonec k hmotnému. Nakonec to dokážete pochopit v
hmotném smyslu a vrátit se po dosažení Dovršení do svého nebeského ráje. Je to takovýto proces.
Věda ten proces obrátila. Začíná od hmotných věcí, které pohánějí víru lidí. Náboženství na druhé
straně začínají u duchovního porozumění, které pohání hmotné změny. Vysvětluji vám tento princip,
abyste to mohli pochopit. Protože se věda stala realitou společnosti, nejsem proti ní – je to něco, na
co lidská existence spoléhá. Jenom mluvím o opravdové situaci současné vědy.
Otázka: Mohl by Mistr prosím promluvit o příčinných vztazích a srdci soucitu?
Učitel: Když už jsi zmínil soucit, musím napravit vaše myšlení. Řeknu vám, co je soucit. Lidé ve
společnosti obyčejných lidí se domnívají, že když si žijí celkem pohodlně bez pohrom nebo útrap,
když je každý den příjemný a bez starostí a že když mají dost peněz a všechno, co potřebují, pak je
k nim Bůh soucitný a je k nim opravdu dobrý. Já vám ale řeknu, že Bůh takový není. Kdyby
opravdu byl takový, byl by k lidem strašný. To protože lidské uvažování je úplně obrácené. Víte, že
lidé, kteří v tomto světě žijí, musí mít společenské vztahy, a tak si nahromadí karmu. Ježíš řekl, že
lidé mají hříchy. Protože mají hříchy, klesli dolů do této dimenze obyčejných lidí. V této dimenzi si
hromadí karmu a život za životem páchají hříchy. Když se chcete cítit pohodlně, nejste tím
neochotni za svou karmu zaplatit? Když za karmu nezaplatíte a nahromadíte si jí v tomto životě víc,
nedostanete ve svém příštím životě ani lidské tělo – možná se převtělíte do něčeho horšího. A když
si nahromadíte karmy ještě víc, můžete padat jen směrem k peklu. Když spadnete ještě dál, budete
zničeni. Když se na to tedy podíváte ve světle tohoto principu, řekněte mi, jak by se k vám měl Bůh
chovat, aby byl považován vůči vám za „dobrého“? Tohle je ta příčinná souvislost.
Co tedy vidím jako opravdový soucit (cibei) já? Když je člověk opravdu dobrý, setká se v tomto
životě s mnoha, mnoha útrapami. Cílem je, aby uprostřed těchto strastí splatil své karmické dluhy,
aby využil tohoto života, ve kterém má lidské tělo, a rychle to všechno splatil. Až všechny dluhy
splatí, může jít nahoru do nebeského ráje, aby si navždy užíval štěstí. Mezi obyčejnými lidmi bude
trpět. Přemýšlejte o tom tedy: co je opravdový soucit? Pohled Buddhů na věci je úplně jiný než
pohled lidských bytostí. Obyčejní lidé si myslí, že Buddhové a Bohové jsou k lidem soucitní, když
je nechají, aby se radovali z obyčejného, lidského štěstí. Když trpí, stěžují si nebesům a zemi: „Och,
Bože, proč jsi mě opustil? Jsem ztracená duše!“ Tím, že vás nechá karmu splácet, se o vás Bůh
stará, abyste se mohli vrátit. Jak nádherné je vrátit se na místo, kde není žádné narození, zničení
nebo padání dolů. To je pravý soucit. Víte, že vy se kultivujete. Proč tedy neodstraním všechna vaše
trápení? Nemuseli byste procházet utrpeními, protože bych vás vzal jednoduše nahoru, a tím by se
to vyřešilo, že? – a jak soucitné by to bylo! Ale tak by to nešlo! Vy sami musíte splatit to, co dlužíte.
Pospěšte si a splaťte to! Pospěšte si a splaťte to a jen tak vás mohu zachránit co nejrychleji. Není to
tenhle princip? Hovořím o soucitu a o tom, co soucit je, z jiného hlediska. Fa je vyučován vám, ne
obyčejným lidem. Nikdy na to nezapomeňte. Obyčejní lidé jsou navždy ztraceni v iluzi. Nemají
dovoleno tyto principy znát. Lidé jsou lidé, zatímco vy studenti jste studenti. Kultivující a obyčejní
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lidé budou vždy odlišní.
Něco vám mohu říci: nic na světě se neděje náhodou – bohové přihlížejí. V této dimenzi jsou ti,
kdo uspořádávají převtělení, ti, kdo zodpovídají za řád ve společnosti, ti, kdo uspořádávají
společenské systémy, ti, kdo kontrolují stabilitu země, ti, kdo mají na starosti vzduch a různé složky
vzduchu, a ti, kdo dohlížejí nad tím, co různí bohové dělají na zemi. V této dimenzi jsou všechny
možné druhy bohů. Jak by mohli nedohlížet nad takovými věcmi? Mohly by se věci v lidské
společnosti prostě jen odvíjet od toho, co lidé chtějí? To je naprosto nemožné.
Otázka: Pokud jde o princip vzájemného vytváření a vzájemného potlačování, je pravda, že na
vysokých úrovních je jedna z těchto dvou látek blíže k Zhen, Shan, Ren než ta druhá?
Učitel: Tak to nelze chápat. Celý vesmír je složen z Zhen, Shan, Ren. Vysvětlím to takto: ty dvě
látky [o kterých jsi mluvil] jsou obě vytvořeny Zhen, Shan, Ren ve vesmíru. Kdyby v tomto vesmíru
existovala jen pozitivní stránka, bylo by to pro bytosti nesmírně žalostné. Neměly by ani štěstí, ani
bolest a život by byl nuda. Je to přesně kvůli tomu, že existují útrapy a bolest, že si lidé váží a cení
štěstí, když ho mají; jenom tak budou mít pocit, že je život zajímavý. A tak protože ve vesmíru
existuje pozitivní stránka, byla pro bytosti uspořádána existence negativní stránky a ta jim může
odstranit karmu.
Otázka: Od té doby, co jsem vyřešil svůj problém od základu, cítím, jak se mi vaří krev, jakmile
někdo zmíní ochraňování Dafa. Mistře, je tento stav správný?
Učitel: Ne, není správný. To není dobře. Všichni tomuhle věnujte pozornost! Právě jsem hovořil
o tom, že je tu pozitivní stránka a negativní stránka. Jak se negativní stránka dostane sem na dolní
úroveň, stává se zlou stránkou; zatímco pozitivní stránka, jak se dostane na tuto dolní úroveň, je
dobrá (shan) stránka. A tak vám říkám, že ve společnosti obyčejných lidí naprosto nemůžete dělat
věci tak, jak je dělají obyčejní lidé. Vždy musíme docílit, aby velela naše dobrá stránka. Buddha
Šákjamuni řekl, že povahu Buddhy mají všechny vnímající bytosti. Ve skutečnosti vám říkám, že
všechny vnímající bytosti mají zároveň i démonickou povahu. To znamená, že démonická povaha a
povaha Buddhy existují v každé bytosti zároveň. V situacích, kdy se člověk přestane ovládat nebo je
agresivní nebo iracionální, působí jeho démonická povaha. V situacích, kdy je člověk racionální,
laskavý a milosrdný, působí buddhovská povaha toho člověka. Tyto dvě rozdílné povahy se
projevují za rozdílných okolností. Takže my vždy používáme svou dobrou stránku. Ne tak dávno o
nás vysílala jedna televizní stanice nepodloženou zprávu a my jsme se šli s nimi setkat a každý s
nimi mluvil racionálně a s dobrou vůlí. Šlo tam tehdy hodně lidí, ale to, že tam bylo velké množství
lidí, nemusí nezbytně znamenat, že to byl negativní incident. Postoj a přístup, který lidé přijmou,
může být dobrý nebo špatný. Vysvětlili věci rozumně a úplně laskavě. Nezatáhli se do státních
politických otázek a ani neničili veřejný majetek. Každý se zvládl chovat jako kultivující a vysvětlit
naše důvody. Lidé [v té stanici] byli dojati, protože se s takovými lidmi nikdy nesetkali. Proč je
naopak v lidské společnosti násilí? Obyčejní lidé pořádají demonstrace a protesty, když chtějí
zaujmout postoj k některým otázkám nebo někoho přesvědčit. Je tam násilí a křik a chtějí se
dokonce chopit zbraní. To proto, že lidé mají démonickou stránku a jsou to obyčejní lidé. My jsme
tady kultivující a měli bychom používat jen dobrou stránku, ne tu zlou. Obyčejní lidé používají jak
dobrou stránku, tak zlou stránku; obyčejní lidé uplatňují jak zdravý rozum, tak násilí. Když
nemohou hádku vyhrát, nadávají a kritizují. Obyčejní lidé mají jak dobrou stránku, tak i zlou
stránku.
Otázka: Učitel řekl, že když byl vesmír pročišťován, na zem uprchly mimozemské bytosti.
Existují ve formě posedajících duchů, nebo v nějaké jiné formě?
Učitel: Nejdříve vysvětlím, co to mimozemské bytosti vlastně jsou. Víte, že tato Země není
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jediná planeta v tomto vesmíru, kde je život, a Země neexistovala jen jednou. Říkám, že na místě
Země existovaly předchozí Země. Tyto předchozí Země byly vyřazeny. Některé vybuchly. Stalo se
to mnohokrát – to číslo je poměrně velké. Konečnou etapou Země byla vždy doba, kdy byly její
životy nejzkaženější a její hmota byla nejznečištěnější, takže taková Země se už nemohla dál
ponechat. Byla odstraněna, protože celá zeměkoule se proměnila na hroudu karmy. Důvodem je to,
že se životy převtělují. Převtělují se do půdy, kamenů, rostlin nebo hmoty a bez ohledu na to, v co
se znovu narodí, nesou s sebou karmu. Kdyby byla karma všude, ze Země by se stala hrouda karmy,
takže by v tom bodě byla odstraněna. Na Zemi byli pořád ještě nějací lidé, kteří byli poměrně dobří,
a těchto neobyčejně málo nebo nesmírně pár bylo vzato a umístěno na jinou planetu uvnitř Tří říší.
Tato Země ale byla v průběhu věků nahrazena nesčetněkrát a pokaždé zůstali nějací lidé. A tak se ty
zbylé životy časem rozmnožily. V každém časovém období stvořili bohové lidi s jiným vzhledem, a
tak jsou ty rozdíly celkem značné, a někteří byli stvořeni na jiných planetách. Tohle jsou
mimozemské bytosti.
Stali se takovým záznamem dějin, jsou tam umístěni jako opuštěná stránka historie. To je funkce,
k jaké slouží. Nepodstatná. Byli zanecháni v těch dobách při konečné fázi Země a vzali si s sebou
na jiné planety technologii, kterou tehdy měli, takže jejich výchozí bod byl pokročilejší. Znalost
vesmíru, kterou během tohoto dlouhého časového období získali, daleko předčí vědomosti obyvatel
dnešní Země. Jejich těla mohou vstupovat do jiných dimenzí a upravit se podle režimu těch
dimenzí, ve kterých se nacházejí; vyvinuli se do tohoto stupně. Ty věci, ve kterých se vozí a které
létají tam a zpět – ty letouny, jež lidé nazývají létající talíře – mohou vstupovat do jiných dimenzí a
létat do jiných časoprostorů. Když cestují v rychlém časoprostoru, poté, co tam jsou jen krátkou
chviličku, překonají dlouhou vzdálenost. Takže ta rychlost je pro lidské bytosti nepochopitelná.
Druhy paliv, které používají, nejsou ani v nejmenším látky pochopitelné technologií, teoriemi nebo
koncepty moderní vědy.
V průběhu věků se tyto mimozemské bytosti postupně rozvíjely a přeměňovaly. A tak se v tomto
vesmíru opravdu objevily odchýlené společenské vztahy, které tyto druhy životů mají. Chamtivost a
chtíč způsobily něco jako hvězdné války, které se skutečně přihodily tam, kde žijí. Lidstvo dosud
neohrožovali, protože lidstvo nemá tu schopnost, aby pro ně představovalo hrozbu. Na lidstvo tedy
dosud nezaútočili. Kdyby je lidstvo mělo ohrozit, zaútočili by na něj. I když mimozemšťané na
lidstvo ještě nezaútočili, vědí, že lidské tělo je nejdokonalejší. Našli proto v lidském těle zalíbení a
chtějí ho ukrást. Nasytili všechny oblasti lidstva vědou, aby lidi přiměli ve vědu věřit a spoléhat se
na ni. Až se myšlenky a způsob existence lidských bytostí úplně přizpůsobí těm jejich, zbude jen,
aby nahradili lidské duše, a lidé se stanou jimi a oni nakonec nahradí lidskou rasu.
Je to na dlouhé povídání. Přicházejí sem naplno od začátku průmyslové revoluce na Západě.
Přicházeli i předtím, ale lidi tehdy neovládali. Jejich plný příchod začal, když bělošská společnost
vstoupila do průmyslového věku. Učinili úplné přípravy a systematická opatření pro obsazení této
země. To oni vytvořili pro lidské bytosti vědu. Takže tuhle vědu založili mimozemšťané. Jejich
úmyslem bylo sjednotit lidské bytosti a zjednodušit jejich myšlení do bodu, kdy budou stejní jako
stroje. A sjednotili vědomosti, aby si později usnadnili kontrolu nad lidmi a jejich nahrazení. Kromě
toho si vybrali pár národností jako předvoj jejich budoucnosti, naprosté kontroly nad lidstvem.
Japonsko je předvoj, který řídí technologii. Spojené státy jsou na čele v odpoutávání se od všech
starověkých kultur na zemi. Ani kultury těch nejstarších a nejizolovanějších národů nebyly schopny
uniknout. Celý svět je ovlivněn moderní americkou kulturou. Anglie byla dříve na popředí výroby
strojů a Španělsko bylo na čele v míchání lidských ras. Způsob, jakým mimozemské bytosti
dosahují toho, že se lidé zbaví bohů, je pomíchat rasy, čímž se lidské bytosti stanou lidmi bez
kořenů, stejně jako křížené rostliny, které dnes lidé šlechtí. Jihoameričané, Středoameričané,
Mexičané a někteří lidé v jihovýchodní Asii – všechny tyto rasy byly pomíchány. Nic z toho
nemůže očím bohů uniknout. Mimozemšťané učinili dost rozsáhlé přípravy, aby lidské bytosti
ovládli.
Každý, kdo umí zacházet s počítačem, byl zaregistrován. Samozřejmě, naši studenti tento
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problém nemají. Jakmile jednou získáte Fa, vyčistím tu vrstvu vašeho těla, kterou obsadili. Vytvořili
si v lidském těle vrstvu svého těla. Je to neuvěřitelně děsivé! Všechno, co se lidé učí od základní
školy až po vysokou školu, je věda, kterou přinesli, a všechno, co dnes lidské bytosti používají, je
produktem této všudypřítomné vědy. Proč se díky inspiracím lidí vyvíjejí počítače a technologie
takovou ohromnou rychlostí? Provádí to ta vrstva těla, kterou mimozemské bytosti vytvořily, aby
ovládly lidský druh. Je to přesně proto, že ten systém jejich technologie a vědy, který se v lidské
těle utvořil, nutí mysl lidí, aby to tak prováděli. Je neuvěřitelné, jak jsou dnes počítače vyspělé. Ale
není to lidská technologie. Když to takhle bude dlouho pokračovat, člověk bude mimozemskými
bytostmi nahrazen. Ale přemýšlejte o tom všichni: mimozemské bytosti jsou konec konců bytosti
uvnitř Tří říší, kde jsou obyčejní lidé. Jsou i jiné důvody, proč se takovou věc odvažují dělat. Stalo
se to, protože se Fa vesmíru odchýlil a bohové se už o věci nestarají. Takže to má také co do činění
s bytostmi vysoké úrovně. Aby se tato situace obrátila, musí se začít z vysokých úrovní. Je to proto,
že mají tuto myšlenku, že lidé už nejsou dobří, jejich morálka je zkažená a všechno je zvrácené.
Takže si myslí, že je to v pořádku, když se lidé jen tak nahradí, když mají být stejně odstraněni.
Buddhové jsou k lidem milosrdní, protože Tathágatové a Bódhisattvy jsou k lidstvu nejblíže – jsou
nejnižší úrovní Buddhů. Když se Buddhové, kteří jsou o mnoho úrovní nad úrovní Buddhů, zastaví
a podívají se, Tathágatové jsou pro ně stejní jako obyčejní lidé. Co jsou pak pro ně lidské bytosti?
Lidé se nepočítají za nic. Když vidí, že lidé už nejsou dobří, prostě je zničí a začnou znovu. To je
jejich myšlení. Milosrdenství je u nich namířeno ne na lidi, ale na Buddhy. Když se bohové ještě na
vyšších úrovních zastaví a podívají se, jsou pro ně lidské bytosti ničím a jsou bezvýznamnější než
mikroorganismy. Chápete, jak je to myšleno, že? Někteří lidé dokonce říkají: „Učiteli, měl byste nás
zachránit tak a tak.“ Na to odpovídám: „Takže vy si myslíte, že když vás Buddha nezachrání, bude
trpět abstinenčními příznaky, jako kdyby na tom byl závislý?“ Tak to není. Buddhové [lidi
zachraňují] jen ze svého soucitu k lidem, k vám. Lidé si chtějí vybírat, chtějí být zachráněni
určitými způsoby a chtějí se kultivovat určitými způsoby. Nevědí, o čem mluví.
Taková je situace, co se mimozemšťanů týče. Jsou tam nahoře odstraňováni a o čištění se
dozvěděli, a tak se přihnali sem, a v posledních letech v obzvlášť velkých počtech. Ale nevědí, že
tato věc, kterou dělám, byla systematicky uspořádána, takže bez ohledu na to, kam utečou,
neuniknou. Určitě musí zaplatit za všechny zlé věci, které provedli. Principy vesmíru jsou k
jakémukoli životu naprosto spravedlivé. Takže se musí zodpovídat za všechno, co udělali. Co se
týká toho, jak bude s jejich životy nakonec naloženo, mimozemské bytosti v budoucnu určitě
existovat nebudou. Pokud mezi mimozemšťany opravdu nějací dobří jsou, pak se mohou jejich
životy převtělit jako jiné životy. Špatné životy budou odstraněny. Takže každá věc, kterou každá
bytost učiní, ji umisťuje pro budoucnost. A to zahrnuje všechny lidské bytosti. Cokoli lidská bytost
dělá, ji umisťuje.
Pokud jde o současnou situaci, přišla sem většina mimozemských bytostí tak, že uprchly, aby se
zachránily. Věděli, že pro ně bude na konci těžké uniknout, a tak si někteří mimozemšťané vzali
pozemšťany. Ale není to tak, že se ožení zákonně, protože by si je nikdo nevzal. Chytí si ženu z
vesnice, aby po sobě zanechali potomky. A jsou tu ti, kteří se skrývají mezi obyčejnými lidmi.
Nemohou zůstat v utajení, ať se skrývají, jak chtějí. Ohromný gong přichází z mikroskopické
úrovně. Ať už je to ocel, železo, dřevo, lidské tělo, voda, kameny, vzduch, rostliny, zvířata, látky a
tak dále, od mikroskopické úrovně všeho přichází gong nahoru k povrchu. Řekněte mi, kam by
mohli uniknout? Gong je všudypřítomný a žene se vzhůru k povrchu. Takže oni viděli, že není
způsob, jak se tomu vyhnout nebo se před tím schovat. Jak existují? Ve skutečnosti nejsou
posedajícími duchy. Někteří z nich ale na sebe převzali lidskou podobu a chodí po ulicích. Nemáte
ani potuchy, kdo jsou. Někteří se ukryli a nevycházejí ven. Ale ten počet je teď malý, velmi malý. V
minulosti se ukrýt mohli a jejich létající talíře mohly vyletět nahoru a cestovat do jiné dimenze. Ale
všechny ty jiné dimenze už byly vyčištěny. Žene se sem ohromný gong a oni se už nemohou
skrývat. V této dimenzi se mohou skrývat jen v jeskyni nebo na dně moře. Ale ani tak nemohou
zůstat skryti. To je tedy problém, kterému čelí. Všechny životy se při této události umisťují.
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Otázka: Věda obyčejných lidí je špatná, můžeme tedy přímo vstoupit do kultivace bez toho, aniž
bychom byli naočkováni vědomostmi obyčejných lidí?
Učitel: Když to vezmeme z jiného pohledu, [studiem vědy] si stále ještě můžeme své znalosti
zvyšovat. Když učím Fa, také používám pojmy moderních lidí, abych Fa vysvětlil tak, že tomu lidé
mohou porozumět. Vědomosti mohou vaši mysl otevřít, takže jsou pro získání Fa přínosné. Když je
úroveň vzdělání člověka opravdu nízká, bude pro něj těžké porozumět modernímu názvosloví, které
používám. Ale není to tak, že se bez toho neobejdete. Kdyby kultura nebyla tohoto druhu – kultura
vyvolaná vědou – mohl bych učit Fa starým jazykem místo způsobu, jakým učím dnes. Společnost
se nicméně takovou stala, a tak je v pořádku, když se přizpůsobíte společnosti obyčejných lidí. Teď
to může být jenom takto. Ať už jste dospělí nebo dítě, řekl bych, že jako kultivující byste měli dělat
dobře všechno na jakékoliv pozici, kterou máte. Když jsi student, nauč se dobře své úkoly; když
pracuješ, dělej dobře své zaměstnání. Když přijdete s nějakým speciálním přístupem, vaše
kultivační cesta se může odpovídajícím způsobem změnit a přivést do vašeho života a kultivace
problémy. Měli byste vědět, že ačkoli mimozemšťané přinesli svou vědu lidem, aby dosáhli svých
cílů, bohové na všechno dohlížejí a naopak využívají je.
Otázka: Měli bychom hodně času trávit kultivací a méně času prací mezi obyčejnými lidmi?
Učitel: Takhle to myšleno není. Měli byste se co nejvíce snažit dokončit svou práci v pracovních
hodinách, které obyčejní lidé mají. Myslím si, že bez ohledu na to, jak jste zaneprázdněni, máte čas
na to, udělat si cvičení a přečíst knihu. Tak to je. Myslím si, že bys měl jako pilný učedník chtít ve
svém srdci využít ke kultivaci více svého volného času.
Otázka: Musíme záměrně vyhledávat složité prostředí pro kultivaci?
Učitel: To není nutné. Nemůžeš vždy chtít dělat věci podle své vlastní vůle nebo si sám
uspořádávat kultivační cestu. V přání dělat tohle či ono se neřiďte vlastní vůlí – vaše cesta je
uspořádána mnou. Tak to je, když chcete kultivovat. Prostě dělejte to, co máte dělat. V Číně jsou
někteří lidé, kteří když začali praktikovat, náhle přestali dbát na to, co mají na sobě. Rozumí se
samo sebou, že člověk by se měl oblékat slušně a dobře se upravit, tak by to mělo u lidí být. Ale oni
byli zanedbaní a neudržovaní až do bodu, že byli až skoro nestydatí. To je nepřijatelné. [Způsob,
jakým kultivujeme] není způsob, jakým před lety kultivoval Tao Zhang Sanfeng. Vy se kultivujete
ve společnosti obyčejných lidí. Přinejmenším byste měli vypadat jako slušný člověk. Bohové jsou
vyšší než lidské bytosti a měli by se chovat ještě lépe – musejí se chovat lépe v každém ohledu.
Rozhodně všechno neignorujte a nebuďte ledabylí, neupravení a ušmudlaní, jakmile praktikujete
Falun Gong – to je nepřijatelné. Z určitého hlediska poškozujete pověst Dafa. Není to tak? U této
konference jsem tedy, jak víte, řekl všem a upozornil osoby, které ji mají na starosti, že by se každý
měl slušně obléci, aby druhým nepřipadal nevhodně. Čínská ekonomika je na tom tyto roky dobře,
takže to opravdu není pro nikoho problém si [koupit] a obléci slušné oblečení. Neříkám, že máte
nosit drahé šaty, ale přinejmenším se upravte a oblečte trochu slušně. Pamatujte si, že kultivujeme
ve společnosti obyčejných lidí. Tohle by neměl být problém. Takže co se týká kultivace, neměli
byste si pro sebe kultivační prostředí zařizovat.
Otázka: Čtyřletému dítěti se otevřelo třetí oko a vidí Falun a Učitelovo jméno vyzařující světlo.
Ale někdy je neústupný, a když na něj dospělí nezakřičí, brečí a dostane záchvat vzteku. Toto
rozrušení mě zneklidňuje.
Učitel: „Toto rozrušení mě zneklidňuje.“ Nepoukázala jsi na to právě? Jsi zneklidněná, a když jsi
zneklidněná, tvoje mysl je vyvedena z klidu. Nepomáhá ti to dítě se zlepšit?
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Otázka: Když dvouletá holčička vidí Falun, nadšeně řekne: „Falun.“ Když vidí Učitelův obraz,
řekne: „Mistr.“ Často sedává na podlaze s rukama v poloze heshi a říká: „Dělejte cvičení.“ Někdy,
když přehráváme Učitelovy audiokazety, říká: „Naslouchejte Mistrovi.“
Učitel: Pak je tohle dítě opravdu výjimečné, protože jí jsou teprve dva roky. Takové děti
pravděpodobně přišly, aby získaly Fa. Mezi našimi čtyř- až pětiletými a pěti- až šestiletými malými
učedníky, malými studenty, je velká spousta těch, kteří se dobře kultivovali. Jsou opravdu úžasní.
Někteří z nich mají poměrně hodně mimořádných schopností. Takových lidí je hodně. Bohové
nahoře jasně vidí, která rodina v budoucnu získá Fa: „Á, tahle rodina získá Fa.“ Možná pak
uspořádají, aby se tam narodily, protože tímto způsobem mohou získat Fa.
Otázka: Mají nemocnice více karmy než jiná místa?
Učitel: Nemocnice je ve společnosti obyčejných lidí ústav, který léčí nemoci, a zdá se, že
skutečně má o něco více choroboplodné qi. Na druhé straně, čeho se ty jako praktikující bojíš? S
námi praktikujícími to nemá nic společného. Tyhle věci nám nemohou uškodit.
Otázka: Má provádění pitev v nemocnici špatný vliv na praktikující [Dafa]?
Učitel: Jestli je to tvoje zaměstnání, tak ho prostě dělej. Není to problém, protože ti lidé jsou
mrtví. Požadujeme, abyste se v kultivaci přizpůsobili společnosti obyčejných lidí do co největší
míry. Neměňte zvyklosti obyčejné lidské společnosti kvůli tomu, že se teď kultivujete. To by nešlo.
Otázka: Když člověk nenadává slovně, ale nadává v mysli, ztratí tento člověk ctnost?
Učitel: Někteří lidé říkají: „Kultivoval jsem se docela dobře a dost dobře jsem se choval,“ ale ta
připoutání v jejich srdcích nebyla odložena ani v nejmenším. Dá se to počítat za kultivaci? Není to
falešné? Takže opravdové změny jsou jen ty zásadní změny. To, co je na povrchu, je všechno
divadlo. Jestli nadáváte slovně, nebo ne, je formalita. Co je skutečné, je to, zda se změnilo či
nezměnilo vaše srdce a mysl. Když v mysli nadáváte, pak se vaše mysl samozřejmě nezměnila. To,
jestli ztratíte ctnost nebo ne, je druhořadá otázka. Dafa se nevyučuje pro uchovávání ctnosti
obyčejných lidí.
Otázka: Někteří studenti se bojí jedovatých živočichů a jiných stvoření. Může se člověk Dovršit,
když tyto obavy neodloží?
Učitel: To jsou dvě rozdílné věci. Prostě se zbavte připoutání strachu a bude to v pořádku. Mnozí
z vás se jich nemusejí nezbytně bát, jen ty věci nemají rádi, protože jsou špinavé. Není to ten druh
špíny, který člověk cítí při pohledu na výkaly, spíš je to druh špíny, který cítí, když si pomyslí, že
jsou ty věci špatné. Ve světě budoucnosti, ve vesmíru budoucnosti, taková stvoření nebudou
existovat. Řeknu vám, že vesmír ty jedovaté, ohavné věci původně neměl. Proč se později vynořily?
Protože karma životů se stala větší a větší, životy se zhoršily víc a víc a vesmír se stal víc a víc
nečistým. A tak se vynořilo víc a víc špatných věcí a postupně se staly jedovatější a jedovatější.
Takto se vyvinuly.
Otázka: V jingwenu „Osvícení“ je uvedeno: „dvojice za dvojicí neustále přichází (liang liang
xiang ji er lai)“. Jak bychom měli chápat „dvojice za dvojicí (liang liang)“?
Učitel: To je stará čínská syntax. Stará čínská skladba vět dokáže vysvětlit věci jasně. Jazyk je
stručný, ale význam, který nese, je hluboký a vnitřní dimenze, které zahrnuje, jsou úplné. Je to
nejlepší psaný jazyk. V minulosti lidé říkali, že to byl jazyk nebes, psaný jazyk nebes. Dnes se
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lidská morálka zkazila a už není dobrá, takže se používá hovorový jazyk. Kdyby se mělo tohle
„dvojice za dvojicí neustále přichází“ vysvětlit, znamená to: tři ve skupině, dva spolu; jakmile to
někdo probírá s dalším člověkem, řekne: „Tenhle Fa je dost dobrý, pojďme ho kultivovat,“ ten
druhý člověk si také pomyslí, že je dost dobrý, a tak také přijde. Pak to řekne také členům své
rodiny a přivede je a lidé budou přicházet ve dvojicích a trojicích. Kdybych použil čistě hovorový
jazyk dnešních dnů, musel bych použít tolik slov. Tím, že použiji „liang liang xiang ji (dvojice za
dvojicí neustále)“ přichází, vše je obsaženo jen ve čtyřech slovech. To je ten význam. Co se týká
„xiang ji (jeden za druhým)“, znamená to přicházení v různou dobu, jeden za druhým, nepřetržitě,
neustále. K vysvětlení xiang ji je také třeba spousty slov.
Otázka: Mohou učedníci Dafa, kteří podnikají s knihami a časopisy, kupovat knihy Dafa za
velkoobchodní cenu a prodávat je za maloobchodní cenu?
Učitel: Není to tak dávno, co jsem o něčem sám přemýšlel. Protože muselo nedávno více dělníků
v Číně opustit své povinnosti (vlastně se stali nezaměstnanými) a malý počet z nich jsou naši
studenti, přemýšlel jsem o tom, zda je nechat prodávat knihy Falun Dafa. Mohli by se tak nejen
živit, ale také usnadnit studentům problém kupování knih. A někteří studenti to tak udělali. Poté
jsem o tom přemýšlel pečlivěji a zdálo se mi, že to není správné. Proč to bylo nesprávné? Všichni o
tom přemýšlejte: Dafa – tak posvátná Velká cesta – nás může spasit, a my bychom ji přesto
používali na vydělávání peněz. Kam bychom se umisťovali? Kam bychom umisťovali Dafa?
Opravdu by se to nemělo dělat. A tak jsem je to nenechal dělat. Proč to tedy mohou dělat [obyčejní
lidé] ve společnosti? Protože využívám společnosti obyčejných lidí, abych šířil Fa. Společnost
obyčejných lidí je také forma projevu Fa na nejnižší úrovni, takže její různá povolání a profese
takto existují, což není nesprávné. Kdyby naše kniha neměla za sebou dimenze a byl to jen černý
inkoust na bílém papíře, byla by to jen kniha. Je to proto, že má za sebou dimenze, proto má účinek
Fa. Pro knihkupectví a obchodníky s knihami v obyčejné lidské společnosti není problém je
prodávat; tedy, zodpovídá to Fa na úrovni obyčejné lidské společnosti. Ale co se týká našich
učedníků, ten problém, který jsem popisoval, ve skutečnosti existuje. Kdybychom použili Fa k
vydělávání peněz a jestliže většina lidí, kteří si knihy kupují, jsou naši učedníci, jak bychom ty
peníze mohli utratit?
Pokud vy sami vlastníte knihkupectví a využíváte této příhodné okolnosti k prodeji knih Dafa a
pokud to knihkupectví není založeno speciálně pro Dafa a vlastnili jste to knihkupectví už předtím,
pak proti tomu nic nenamítám, protože jste koneckonců s knihami obchodovali už předtím. Ale
když už o tom mluvím, myslím si, že jak se vaše pochopení Fa bude prohlubovat, budete mít nový
způsob, jak se s tím vypořádat.
Otázka: Abych viděl Učitele, na nic jsem nedbal a pohádal se s členy své rodiny. Bylo to správné
nebo nesprávné?
Učitel: Jestliže jsi přišel z pevninské Číny, je docela možné, že ti nebylo dovoleno přijít. Anebo
je dost možné, že moje Těla Zákona nechtěla, abys přišel, a snažila se, aby tvou mysl udržela na
kultivaci. Pokud z pevninské Číny nejsi, pak jsou na tvé straně možná jiné důvody. Možná to bylo,
aby se vidělo, jestli jsi neochvějný. Všechno je možné. Musíš si na to přijít sám.
Otázka: Vím, že mám dobře využít čas ke kultivaci, ale také chci mít děti. Počítá se to za
připoutání?
Učitel: Řekli jsme, že bychom měli kultivovat, zatímco se do co největší míry přizpůsobujeme
obyčejným lidem. Jsou teď desítky milionů mladých učedníků, kteří kultivují. Kdyby se žádný z
nich neoženil nebo nevdal a neměl děti, nebyla by to forma poškozování běžné lidské společnosti?
Přinejmenším vám mohu říci, že byste se ve své kultivaci nepřizpůsobili cestě obyčejné lidské
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společnosti. Ale jsou také lidé, kteří říkají: „Já se v tomto životě prostě ženit nechci. Už jsem se
rozhodl.“ Nejsem ani proti tomu. Můžete tak kultivovat. Pokud to nezpůsobí nějaké dodatečné
břemeno nebo problémy ve vašem životě nebo v jiných ohledech, nic s tím neudělám. Záležitosti v
lidském světě si rozhodujete a děláte vy sami. Jestliže říkáš, že mít děti by ovlivnilo kultivaci
člověka, já si nemyslím, že to tak je. To se nestane.
Otázka: Jaké jsou formy Dovršení? Vyžadují všechny, aby si člověk odnesl benti?
Učitel: Tohle jsem probíral. Tělo si vezmou jenom ti, kdo jdou do Falunového ráje. Co se týká
těch, kteří odcházejí na jiná místa, protože mnoho z vás přišlo získat Fa z rozdílných úrovní a
rozdílných říší, z pohledu bytostí, které jsou tam nahoře, kdybyste si vzali tělo nazpět, ti Bohové a
Buddhové by si mysleli, že jste si s sebou přinesli nazpět nějakou zvláštní a divnou věc. Takže oni
tam rozhodně těla nemají a nechtějí je. Kdyby se ta věc přinesla nazpět, narušilo by to celý jejich
kultivační systém. Nezapomeňte prosím, že ať už přicházíte odkudkoliv, já jen přizpůsobuji vaše
původní věci novému a nejspravedlivějšímu Fa. Když přijde na povrchové věci vaší kultivace,
žádné z nich se nedotknu, abych zajistil, že se vrátíte na své původní místo. Jinými slovy, když jste
byli Buddha, budete Buddhou; když jste byli Tao, budete Taem; a když jste byli Bůh, budete
Bohem. Váš vzhled a všechno, co jste měli předtím, se nezmění. Ti, co Stav dosažení předtím
neměli, ho mohou získat v tomto kole kultivace, a potom ať už máte jít kamkoli, bude uspořádáno,
že tam půjdete.
Otázka: Vždy, když cvičím, slyším stejnou hudbu, která není hudbou Dafa. Mám obavu, že je to
zasahování od vzkazů z jiných dimenzí.
Učitel: Hudba v jiných dimenzích je jiná než hudba pro naši kultivaci. Ale v jiných dimenzích
opravdu je krásná hudba. Když ji slyšíte, nechte to být – nedělejte si s tím hlavu. Jsou to zvuky z
jiných dimenzí. A nebojte se: samotná hudba nepředstavuje kultivaci. Když kultivujete v Dafa,
nechávám vás cvičit s touto hudbou. Účelem je nahradit tisíce myšlenek jedinou myšlenkou, dokud
v určitém bodě vaše mysl nedosáhne klidného stavu. Tím chci říci, že když nasloucháte hudbě, vaše
mysl nebude poletovat všude možně, ale bude jen poslouchat hudbu. Prospívá to vašemu cvičení.
Ale hudba, kterou používáte, musí být ta k našemu cvičení.
Otázka: Moje tělo zažilo druh zasahování, které zahrnovalo slova a obrazy. Je to půl roku a já
nejsem schopen to překonat.
Učitel: Jestli jsi pravý kultivující, bez ohledu na to, jaký byl tvůj úmysl, když jsi se na začátku
začal věnovat Dafa, musíš to nechat být a nedělat si s ničím starosti. Musí ti být jasné, že jsi nepřišel
kultivovat, abys vyřešil nějakou věc. Účelem mého šíření Fa je zachraňovat lidi, umožnit lidem se
kultivovat a umožnit lidem, aby se vrátili. Není to proto, abych vyřešil nějaké problémy obyčejných
lidských těl. Je to vážná věc. Musíte si být jisti, že se kultivujete vy sami, a pak pro vás může být
vyřešen jakýkoliv problém. Jestli ale chcete vyřešit nějaké problémy obyčejných lidí, pak žádné z
nich pro vás nevyřešíme. Jednou větou: Fa je ke kultivaci. Například někteří lidé vědí, že léčení
není účelem Falun Gongu, a tak si myslí: „Pak to nebudu dělat, abych se uzdravil. Chápu, že
účelem není vyléčit mé nemoci, a nebudu léčení zmiňovat. Ani nebudu o vyléčení prosit.“ Ale v
mysli stále uvažují: „Pokud budu cvičit, Mistr mé nemoci určitě odstraní.“ Vidíte, že v mysli stále
uvažují: „Pokud budu cvičit, Mistr mé nemoci určitě odstraní.“ Ta malá myšlenka tam pořád je,
zahrabaná hluboko v jejich mysli. Stále chtějí, abych vyřešil jejich zdravotní problémy, to znamená,
že jsou stále připoutáni ke svým nemocem. Když je opravdu pustí z hlavy, vůbec o nich
nepřemýšlejí a nedělají si s tím starosti, pak uvidíme, co se stane. Říká se tomu „získávat přirozeně
bez usilování“. Takto funguje každá kultivační cesta a metoda. Ve společnosti obyčejných lidí
můžete získat, cokoliv chcete, tím, že se snažíte nebo za tím dokonce zarputile jdete. Ale principy v
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jiných dimenzích jsou přesně naruby, jsou obrácené. Když se ze všech sil snažíte, plni připoutanosti,
abyste něco získali nebo něco udělali, nic nezískáte. Můžete to získat jen tehdy, když se toho více
pustíte a méně se o to staráte. Takže tomu se říká „získávání přirozeně bez usilování“.
Otázka: Když Mistr dělal na konferenci v Singapuru velká znamení rukou, někteří lidé cítili, že ta
znamení jsou nádherná, a někteří lidé se cítili zdrcení a smutní, a plakali. Souviselo to s
kultivačními úrovněmi?
Učitel: To je docela blízko – v podstatě se to moc neodchyluje. Pocit a pochopení každého
člověka je odlišné.
Otázka: Aby v kultivaci dosáhl Dovršení, musí každý dosáhnout sféry bez sobeckosti a bez ega.
Proč jsou tedy rozdílné úrovně [na kterých se lidé Dovršují]?
Učitel: Vysvětlím to takto. Člověk se může také Dovršit na úrovni počáteční úrovně Stavu
dosažení Arhata; dosažení vlastního osvobození je postačující. Není nutné přemýšlet o záchraně
všech vnímajících bytostí a člověk nemusí přemýšlet o starání se o druhé – kultivující jen musí sám
pracovat na [dosažení osvobození] a dosáhnout ho. To je počáteční úroveň Stavu dosažení Arhata.
Když chcete dosáhnout Stavu dosažení Bódhisattvy – i když je to jen počáteční Stav dosažení
Bódhisattvy – musíte kultivovat a vyvinout si při kultivaci srdce ohromného soucitu a společně s
dosažením vlastního osvobození musíte také pomáhat ostatním, aby byli vysvobozeni. Ať už toho
můžete dosáhnout nebo ne, ten soucit budete mít, uvidíte všechny vnímající bytosti jako opravdu
trpící a budete při pohledu na ně ronit slzy. Není to předstírané, je to skutečné. Není to něco, k čemu
se přimějete. V kultivaci k tomuto stavu samozřejmě nebude docházet ustavičně, ale objeví se.
Když se budete kultivovat v Buddhu, váš soucit bude jiný. Když se podíváte na vnímající bytosti,
rozhodně nebudete jako Bódhisattva ronit slzy. Budete mít soucit, jasněji rozumět karmickým
spojením mezi vnímajícími bytostmi a uvidíte všechno s větší moudrostí. Když se Buddhové, kteří
kultivovali na mnohem vyšší úroveň, než je ta Tathágaty, zastaví a podívají se na to, pomyslí si:
„Jakýpak je tohle soucit?“ Myslí si, že soucit, který mají Buddhové s obyčejnými lidskými
bytostmi, je také připoutání. Oni mohou být soucitní jen k těm Bohům, Buddhům a vnímajícím
bytostem v rájích Buddhů pod sebou, ale nemají vůbec soucit s lidskými bytostmi. Tím se nemyslí,
že nejsou soucitní, ale spíše, že jsou jejich říše příliš vysoko. Životy tady dole jsou pro ně tak
bezvýznamné, že jsou ještě níž než mikroorganismy. Nemyslí si, že by ty zaostalé lidské bytosti
byly jakkoliv užitečnými formami života. Když se Buddhové, kteří dosáhli ještě vyšších sfér,
podívají nazpět, pomyslí si: „Ach, ti Tathágata Buddhové jsou také obyčejní lidé; co to tamti lidé
dole dělají?“ Jak pro ně vypadají lidské bytosti? Lidé nejsou nic; hrabou se ve špíně jako nesmírně
drobné mikroorganismy. A co Buddhové v ještě vyšších a ještě vyšších, vyšších sférách? Když toho
stavu chcete dosáhnout, musíte se do té sféry vykultivovat. Jen vám dávám jednoduchou představu,
jaké to je. Neomezuje se to jenom na tohle.
Opravdový Fa nemůže být lidským bytostem znám, protože stále ještě máte lidskou mysl.
Bytosti v rozdílných říších mají rozdílné způsoby existence. A také fyzická těla bytostí na této
straně se neustále mění. Jestli se Buddhovo tělo skládá z atomů, pak těla těch ještě vyšších Buddhů
a těla bohů, kteří jsou výš než Buddhové, mohou být složena z toho, co se rovná neutronům. Ještě
výš se mohou skládat z neutrin nebo kvarků. A to je jen mikroskopický rozsah, který mohou lidé
rozpoznat. A co ty, které se skládají z mikroskopičtější a ještě mikroskopičtější hmoty? Jejich
energie je viditelně větší. Čím menší je částice látky, tím větší je její hustota. Jejich vzhled je proto
nesmírně jemný a třpytivý. My na lidském těle vidíme póry, ale když se podíváte na tělo boha,
žádné póry tam nejsou. Když se podíváte na bytosti ve Třech říších s těly, která jsou o jednu úroveň
výš než ta lidská – tedy božské bytosti na různých úrovních uvnitř Tří říší – uvidíte, že pro lidské
oko jsou jejich těla hladká, jemná a prostě nádherná. Je to kvůli tomu, že jejich částice jsou menší a
hustší, než jsou ty lidských bytostí ve světském světě. Jinými slovy, jak se bytost neustále
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pozvedává, zároveň se pozvedává celá podoba na povrchu; ale pozvednutí sfér je prvotním
předpokladem. Dovršení lze dosáhnout v různých sférách. Bez ohledu na to, jaké úrovně v kultivaci
dosáhnete, to, co je pod vaší úrovní, už pro vás dále nebude tajemstvím. Všechno pod vámi se vám
zobrazí před očima a uvidíte věci tak, jak skutečně jsou. Ale všechno, co je výš než vy, bude pro vás
navždy záhadou, nikdy o nich nebudete vědět, protože [to, kde jste] je Stav dosažení, ke kterému
jste se osvítili. Dostanete tolik, kolik do toho vložíte a jak se kultivujete.
Otázka: Uvědomuji si, že kultivace je vážná věc. Na druhou stranu, je nesprávné nacházet v
utrpení radost a kultivovat vesele?
Učitel: To není nesprávné. Když v kultivaci dokážeš zůstat pořád veselý a být takový bez ohledu
na to, s jakými problémy se setkáš, pak bych řekl, že jsi opravdu pozoruhodný. Každý tě pak bude
opravdově obdivovat a vysoce si tě považovat, protože to, co jsi popsal, je těžké udělat. Je těžké
udržet si vyrovnanou mysl tváří v tvář všem těžkostem a vypořádat se s věcmi zvesela. Ale být
schopen si neustále zachovávat optimistickou povahu a soucitné srdce – i když se nesetkáváme s
problémy ani nečelíme zkouškám – je to, co by měl kultivující normálně dělat. To je ten nejlepší
stav mysli.
Otázka: Mohou mít praktikující v manželství sexuální vztahy?
Učitel: Řekli jsme, že kultivujete mezi obyčejnými lidmi a nejste učedníci, kteří opustili světský
svět, aby se věnovali kultivaci. A tak se váš způsob života musí přizpůsobit zvyklostem obyčejných
lidí. My nepovažujeme fyzické formy, které se zde mezi obyčejnými lidmi nacházejí, za důležité.
Proč je to tak? To, co se mění, je lidské srdce a mysl. Když se srdce a mysl člověka nezmění, je to
všechno zbytečné. Například když na povrchu nemáte nic, a přeci hluboko uvnitř se těch věcí
nemůžete vzdát a jste jako na jehlách, když na tyto [lidské] věci přijde, pak je to k ničemu. Když
řeknete: „Hluboko uvnitř k nim připoután nejsem a považuji je jen za věci, které nám umožňují
zachovávat si lidský stav,“ pak bych řekl, že si vedete dost dobře. Samozřejmě, všechny tyhle věci
by měly být opuštěny, až v kultivaci dosáhnete vysoké a hluboké úrovně. To, co děláte během
tohoto časového období, nelze počítat za nesprávné. Jasně jsem to probral v Zhuan Falunu – o téhle
situaci jsem mluvil.
Proč je vám při vaší kultivaci povoleno takoví být? Důvodem je to, že naše kultivační cesta,
tento Dafa, který dnes učím, je záměrně odhalován, aby se praktikoval ve složité společnosti
obyčejných lidí, a jen tak se mohou lidé z vysokých úrovní vrátit. Kdyby společnost obyčejných lidí
nebyla dost složitá – tedy, kdybyste neměli tak velké zkoušky a zasahování – ti z vás, kteří přišli z
vysokých úrovní, by se nikdy nemohli vrátit. Protože Fa je velký a šíří se ve společnosti obyčejných
lidí, poskytuje vám to pohodlí tím, že můžete žít v obyčejné lidské společnosti. Přeměna vašeho těla
začíná od mikroskopické úrovně, od původu vaší existence – základních částic, které tvoří vaši
bytost – a rozrůstá se z vnitřku směrem ven, jako letokruhy stromu. Dokud se kultivujete, bude se
rozšiřovat směrem ven jako letokruhy stromu a rozšíří se hned, jakmile splníte ten standard. Když
se rozroste ven k povrchu, stejně jako letokruhy dosahující ke kůře, bude přeměna úplná a vy se
dovršíte. Než dosáhne kůry, tedy, než dosáhne nejpovrchnější vrstvy vašeho fyzického těla, vaše
fyzické tělo na povrchu má stále myšlenky jako jsou ty obyčejných lidí a zaručeně budete mít
nejrůznější touhy, žádostivost a pocity obyčejných lidí a jiná připoutání všeho druhu. Ty myšlenky
nejsou tak silné jako ty obyčejných lidí, ale jsou tam a jsou pro vás záměrně ponechány, aby se
zajistilo, že se můžete při kultivaci přizpůsobit prostředí obyčejných lidí. Ale ta strana, která
ukončila kultivaci, nebude hnána obyčejným lidským povrchovým tělem, aby se zapojovala do
lidských záležitostí. Hned jak ta stránka, která ukončila kultivaci, splní standard, je oddělena.
Jaká je výhoda toho, že se oddělí? Bez ohledu na to, do jakých aktivit mezi obyčejnými lidmi se
lidský povrch na této straně zapojuje, bez ohledu na to, co dělá, ta strana, která dokončila kultivaci,

34

si tam sedí a vůbec se nepohne; nemá žádnou duševní aktivitu ani myšlenky. To tělo se nehýbá a do
ničeho se nezapojuje. Tohle tedy zajišťuje, že když osoba dělá lidské věci, nedělá je jeho božská
stránka a že je to lidská stránka – ta, která nebyla plně zkultivována – která tyto věci dělá. Tohle pak
zajišťuje, že budete jenom stoupat a nikoli klesat, protože se budete zlepšovat. Kdybychom místo
toho zvolili začít přeměnu od povrchu a šli do hloubky a dělali to ve společnosti obyčejných lidí,
pak byste v té společnosti rozhodně kultivovat nemohli. Všechno, co byste mezi obyčejnými lidmi
dělali, by bylo totéž, jako by to dělal bůh, protože přeměněné tělo je stejné jako tělo boha. Takže by
se to považovalo za dělání lidských věcí a vy byste jednoduše nemohli kultivovat. Je dovoleno, aby
bohové dělali obyčejné lidské věci? Bohům je absolutně zakázáno, aby měli obyčejné lidské pocity.
A tak jsme to převrátili: začínáme vás přeměňovat od původu vašeho života. Takhle se to rozšiřuje
dál a dál ven k povrchu. Než se dovršíte, můžete si stále udržovat způsob života mezi obyčejnými
lidmi na povrchové úrovni. Jen zkrátka budete stále osvobozenější od připoutání, až nakonec
dokážete všechno brát zlehka a všechno opustíte. Pak jste blízko Dovršení. Dovršení plně
dosáhnete, když se, jako celek, rozšíříte až k povrchu. V ten okamžik je to přirozené a nejsou tam
žádná zemětřesení. V minulosti by Dovršení člověka vyvolalo tlakové vlny. Když se osoba dovrší,
na velkém území dojde k sesuvům půdy, seizmickým mořským vlnám a zemětřesením. Proto je pro
více lidí vhodnější, aby se kultivovali ve společnosti obyčejných lidí, protože ji to neovlivní. S
tolika lidmi, kteří získají Dovršení, bych řekl, že je nemožné, aby to země vydržela. A tak jsme
zařídili, aby byl každičký aspekt vhodný pro kultivaci ve společnosti obyčejných lidí.
Než se ta část, která ještě není plně zkultivována, rozšíří k vašemu povrchu, nevěřil bych vám,
kdybyste tvrdili, že nemáte připoutání obyčejných lidí. To byste se nutili [abyste toho dosáhli].
Můžete se přísně držet vysokých standardů a chovat se jako praktikující. A zároveň se do co
největší míry přizpůsobte zvykům obyčejné lidské společnosti. Ale to, o čem mluvím, se týká více
než této jedné otázky [sexuálních vztahů]. Není to tak jednoduché jako určitým způsobem
zvládnout sexuální vztahy mezi manželem a manželkou, tak to není. Sami si v této otázce můžete
zvolit nejvhodnější přístup. Jakýkoli způsob je podle vás nejlepší, je to v pořádku. Když cítíte, že
pořád máte obyčejné lidské myšlenky a že jsou dost silné; když se stále ještě chcete oženit či
provdat, chcete si najít přítelkyni nebo přítele a líbí se vám určitá mladá dáma nebo mladý muž...
jestli máte tyto touhy a tyto věci děláte, pak to značí, že vaše kultivace do toho bodu ještě
nedospěla, takže se těch věcí můžete účastnit. Netvrďte, že dokážete hned dnes všechno opustit, že
to můžete udělat okamžitě a být Buddhou. Kdyby to tak bylo, nepotřebovali byste kultivovat – už
byste Buddhou byli. Takže kultivace se dělá krok po krůčku, je to postupný proces. I když jsem
tohle řekl, jestliže si myslíte: „Á, Učitel řekl, že než uspěji v kultivaci, budu mít na povrchové
úrovni všechny možné druhy obyčejných lidských citů a tužeb. Potom takovou věc mohu dělat,“
pak zkuste hádat znovu! Ačkoli ty věci máte a já vám říkám, abyste se do co největší míry
přizpůsobili obyčejným lidem, jestliže se striktně nedržíte standardů pro kultivujícího, jste úplně
stejný jako někdo, kdo se nekultivuje. Takový je ten dialektický vztah.
Otázka: Bělošští studenti chtějí využít všechen čas k poslouchání Fa, ale dosud není žádná
audiokazeta se simultánním překladem. Mohou se sami nahrát při čtení Zhuan Falunu a pak to
poslouchat?
Učitel: Výsledek nebude nevyhnutelně příliš dobrý. Proč ne? Je to proto, že Fa v mém hlase má
sílu. Protože jste kultivující, předtím, než se dovršíte, všechno, co řeknete, nese různé druhy
obyčejných lidských vzkazů. Takže když si to přehráváte, vstřebáváte je nazpět. Toto opakované,
obousměrné znečišťování není dobré. Se čtením knihy je to jiná věc. Na simultánním překladu teď
pracujeme. Při práci na tom zrychlujeme tempo; brzy by měl být k dostání a tento problém bude
brzy vyřešen. V každém případě vám říkám tento princip: to, co říkáte, nese všechna ta vaše
obyčejná lidská připoutání a názory. To, co musí účinkovat, je Fa. Když člověk jen naslouchá
povrchním principům, moc z toho mít nebude. To, co vychází z vašich úst, je pochopení na vaší
úrovni. Když se vrátíte a znovu to budete poslouchat, vaše pochopení navždy zůstane na té úrovni.
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Simultánní překlad je jiný, protože je tam můj hlas. I když je hlasitost mého hlasu nízká a
překladatelova je vyšší, on ve skutečnosti překládá a ten, kdo učí, jsem ve skutečnosti já. Studenti
mi mohou rozumět a přijímat vše, co nesu, když učím Fa. To tím myslím.
Otázka: Celkem třikrát jsem potkal malé děvčátko ve věku mezi třemi a pěti lety. Když jsem
napolo spal a napolo bděl, stoupala si na můj polštář, skákala a smála se. Je to cherubín (yinghai),
který vystoupil z Falunu?
Učitel: Tyto situace jsou obecně dobré věci, ale ne vždy. Cherubíni jsou malincí. Historie každé
osoby je složitá, a tak těmto věcem nevěnujte pozornost. Může to být někdo, koho jste si přivedli
z minulosti, nebo tam mohou být jiné důvody. Nakonec je to jen malé děvčátko. Mohla by to být
dobrá věc. Nevěnujte jí pozornost. Zaměřte se jen na svou kultivaci.
Zdá se, že jsem to nevysvětlil jasně, protože někteří lidé to ještě nepochopili. Dám příklad, abych
tuto věc objasnil, i když se to nemusí nezbytně vztahovat na tuto situaci. Když někteří lidé sestoupí
a převtělí se, následuje je jejich dítě z minulosti. To dítě se ale nepřevtělí, jen je následuje na tamté
straně. Jsou také jiní lidé, kteří měli v minulých životech děti, a když se v jednom životě převtělí,
jejich dítě se v tom životě nepřevtělí. To dítě má však mimořádnou intuici a neustále ho následuje.
Je tu také tato situace. Existují všechny možné okolnosti. Protože jste obdrželi spravedlivý Fa,
všechno tohle pro vás uspořádáme, pokud má to dítě s vámi karmický vztah. Všechno tohle bude
pro vás patřičně uspořádáno, takže se už tím nemusíte více znepokojovat.
Otázka: Lámal jsem si hlavu, ale stále jsem nedokázal přijít s otázkou. Je to proto, že jsem se
nekultivoval dost ...
Učitel: Někteří z našich dlouhodobých studentů, kteří se dobře kultivovali, když mě potkají,
nedokáží přijít s ničím, co by řekli. Vím, že se cítí rozpačitě, když nedokáží přijít s ničím, co by
řekli, i navzdory tomu, že se opravdu snaží. Než mě potkají, mají plnou hlavu věcí, na které se mě
chtějí zeptat, ale jakmile se se mnou setkají, nejsou schopni slova. Dovolte mi všem říci, proč to tak
je. Pokud jste kultivující, bude to tak, když se se mnou setkáte. Důvod, proč nemáte, když mě
potkáte, nic, co byste řekli, je ten, že jak se neustále kultivujete, ta vaše část, která se kultivací
osvítila – ta část, která je plně zkultivována – se od vás oddělí. Je oddělena od té části, která ještě
plně zkultivována nebyla. Takže ta vaše část, která nebyla naprosto zkultivována, se bude vždy cítit
zmateně, a tak bude mít otázky a bude je dokonce chtít položit. Ale protože při setkání se mnou
vidíte mistra, ta vaše část, která je plně zkultivována, také zpozorní, stejně jako váš povrch, a
jakmile zpozorní, vaše obyčejná lidská stránka je jí plně ovládána. Proč, když tu sedíte, nemáte
žádné špatné myšlenky a jste tak laskaví? Je to proto, že ta vaše část, která se plně zkultivovala,
zpozorní a celé vaše tělo je jí ovládáno. Řekněte mi, kdyby ta část, která byla plně zkultivována,
nebyla na požadované úrovni, mohla by dokončit kultivaci? Jinými slovy, ona ví všechno. To jen ta
část, které plně zkultivována nebyla, neví. Tím chci říci, že se v tom bodě už nebude chtít ptát a
není nic, na co byste se ptali, protože to všechno jasně víte. Poté, co se se mnou rozejdete, nebude si
už dál všímat a zůstane bez pohybu, takže tato vaše část zde opět nebude mít ve věcech jasno. „Jak
to, že jsem se zrovna teď Učitele nezeptal?“ Není to tahle situace? Tak to ve skutečnosti je.
Všem vám řeknu, že byste měli více číst knihu, více číst knihu a více číst knihu – musíte číst
knihu opakovaně. Toto učení je Fa vesmíru. Od starodávných dob byl Fa každé kultivační cesty,
který byl předáván ve společnosti obyčejných lidí, Fa na úrovni nebo pod úrovní Tathágaty. Takový
nesmírný Fa jako tento vytvořil rozličná životní prostředí pro rozličné bytosti ve vesmíru. Je to
velký Fa, který stvořil celý vesmír. To jen vy nemůžete vidět jeho obsah na vysokých úrovních,
dokud těchto sfér nedosáhnete. Ale je v něm všechno, co potřebujete vědět, abyste dosáhli Stavu
dosažení a dovršili se. Takže musíte číst knihu více – čtěte knihu opakovaně. Samozřejmě, naši
dlouhodobí žáci vědí, že když mají otázku, musí jen číst knihu a je zaručeno, že bude vyjasněna.
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Později, jak vstoupíte do nových sfér, vyvstanou nové otázky a na vyšší úrovni. Když budete v té
době číst knihu opět, znovu vám je zodpoví. Poté budete mít zase nové otázky v ještě jiné sféře, a
když v té době budete číst knihu o něco víc, znovu vám je zodpoví. Tímto způsobem budete
kultivovat a neustále vzestupovat. Když budete mít otázky, tento Fa je zodpoví. A jak se v
každodenním životě řídíte přísnými požadavky a neustále se zlepšujete, se silou postupujete pilně
vpřed.
Otázka: Je sobeckost kořenem sebezájmu, citu a touhy po slávě?
Učitel: Sebezájem i touha po slávě jsou sobecké. Co se týká citu (qing), v předchozích
přednáškách Fa jsem prozradil, že prostupuje touto dimenzí lidstva stejně jako Třemi říšemi. Žádná
bytost uvnitř Tří říší mu nemůže uniknout – všechny jsou pod jeho kontrolou. Lidské bytosti jsou
přesně uprostřed tohoto citu. Čím víc jste k němu připoutáni, tím větší je jeho síla, a proto má na
vás větší účinek. Zvlášť když lidé ztratí své milované nebo když mají mladí lidé zlomené srdce, čím
víc se na to myslí, tím větší sílu emoce má. Cit je uvnitř Tří říší, takže vy jako kultivující se z něj
musíte vyprostit. Měli byste se té emoce zbavit a překročit její hranice. Co se týká sebezájmu a
slávy, to jsou věci, kterých si lidské bytosti vysoce považují. Ale ve skutečnosti také pocházejí z
emocí. Nebudete si se slávou užívat spokojenost a štěstí, které přináší? Budete pak mít opravdu
radost. Neusiluje člověk o slávu a sebezájem, aby získal uspokojení? Je-li někdo spokojený, nemá
pak radost? Není ta radost, kterou cítíte, také emoce? Sláva může přinést radost a obdiv, což jsou
emoce, není to tak? Když jste získali uspokojení ze sebezájmu, nejste opět potěšen? Zase je to
emoce. Takže lidské bytosti žijí přesně pro tento cit. Mezi obyčejnými lidmi, ať už jste šťastní nebo
ne, ať už proti něčemu jste anebo nejste, ať už něco chcete, nebo ne, nebo jestli chcete získat určité
postavení, to, co považujete za dobré nebo špatné, to, co chcete dělat nebo dělat nechcete, všechno
to je cit. Řekl jsem, že lidské bytosti žijí jen pro tento cit. Mohla by být lidská společnost bez citu?
Kdyby nebyl v lidské společnosti žádný cit, lidským bytostem by se nezdál život zajímavý –
opravdu by nebyl. Člověk má prostě takhle žít.
Co se týká sobeckosti, zmínil jsem se vám předtím o jednom principu a všichni jste s velkou
radostí tleskali. Mluvil jsem o tom, že budoucí vesmír nezanikne, a všichni jste z toho měli radost.
Víte, proč to tak může být? Někteří lidé říkají: „Když se člověk nestará sám o sebe, nebesa ho
zatratí.“ Někteří lidé si to vzali za své heslo. Vy vlastně ještě nevíte, že tato sobeckost sahá až do
velmi vysokých úrovní. Ve skutečnosti když kultivující v minulosti prohlašovali: „Já dělám to a to,“
„Chci dělat to a to,“ „Chci získat to a to,“ „Kultivuji se,“ „Chci se stát Buddhou,“ nebo „Přeji si
získat to a to,“ nic z toho nepřekročilo sobeckost. Ale co po vás chci já, je, abyste se opravdově,
čistě a nesobecky Dovršili s opravdovým spravedlivým Fa a spravedlivým Osvícením – jen pak
můžete dosáhnout věčného ne-zániku. A tak vám říkám, že ve všem, co děláte, musíte nejdříve
zohlednit druhé. Někteří lidé jsou šťastní, když jim druzí dávají peníze. Když jim někdo dává
peníze, neuvažují, jestli to té druhé osobě nepřinese potíže, jestli nebude v tíživé finanční situaci a
tak dále. „Dokud mi druzí něco dávají, jsem šťastný, ale na druhé nehledím. Dokud jsou ke mně
druzí milí, jsem rád, ale o druhé se nestarám.“ Někdy, i když jsou někteří lidé nesmírně sklíčení a
nemají na výběr, než říci něco, aby vás potěšili, nemáte pro ně pochopení. Jsou všechny možné
situace. Jinými slovy, od teď ve své kultivaci musíte, ve všem, co děláte, myslet na druhé.
Otázka: Ve druhém svazku [Zhuan Falunu] se zmiňuje, že v oceánu jsou lidé a že je několik
různých druhů lidí.
Učitel: Ano. Někteří žijí v této naší dimenzi, jiní ne. Nejenom že jsou lidé v oceánu, ale v
dimenzích, které existují na stejné úrovni jako ta naše, jsou také jiní lidé – lidé, kteří jsou stejní jako
vy, a lidé, kteří stejní jako vy nejsou. Můžete je nazývat lidmi nebo nemusíte. Protože mají určité
pocity, ale nemají sexuální touhu jako obyčejné lidské bytosti, je dolní polovina jejich těla ve formě
různého materiálu; jen jejich horní tělo je v lidské formě. Takže se mohou vznášet a létat. Většina
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lidí v oceánu patří k lidským rasám, které byly ze země v různých časových obdobích odstraněny. A
jsou někteří lidé, kteří jsou prostě lidmi ze dna oceánu: jsou ti, co se podobají lidským bytostem,
jsou ti, jejichž horní část těla je lidská a spodní tělo je rybí, a jsou ti, jejichž horní tělo je rybí a
spodní tělo je lidské. Pod kontinentálními deskami jsou také lidé z minulosti, tedy lidské rasy, které
byly v minulosti odstraněny. Nemohou se vrátit zpátky nahoru, protože byly z lidského světa – tedy
ze země – vyřazeni. A tak se část z těch, kteří neměli tolik karmy a tolik hříchů, zahrabala do země.
Žijí takhle a nevycházejí ven – prostě tam tak žijí. Jejich počet je celkem malý. Často jsou o trochu
schopnější než lidské bytosti a nejsou tak oklamáni. Dobrá, nebuďte zvědaví a nezajímejte se o tyto
věci, protože nemají s vaší kultivací moc společného.
Otázka: V budoucnosti, až se oficiálně vydá nová japonská verze Dafa, jak bychom měli naložit
se starými verzemi knih, které mají chyby v překladu?
Učitel: Nedá se říci, že by měly chyby. To jen překlad byl nepřiměřený nebo slova, která byla
zvolena, nebyla přesná. Můžeme to popsat jenom takto. Jak by se s nimi mělo naložit? Nevyhazujte
je, prostě je nechte tak, jak jsou. Žádnou cizojazyčnou verzi nelze z čínštiny přeložit tak, aby se od
originálu trochu neodlišovala. Dokonce bych navrhoval, že je vlastně lepší mít více verzí překladu.
Když je lidé budou číst, uvědomí si: „Á, je tam takový význam... Á, a je tam také tento význam...
Takhle to tedy je.“ Takže ptáte-li se mne, má to vlastně určité výhody. Prostě s nimi nic nedělejte.
Otázka: Je ostýchavost připoutání, nebo psychologický faktor?
Učitel: Ostýchavost je způsobena faktorem, který se nazývá „nesmělost“ a existuje v tomto
vesmíru. Způsobuje, že se bojíš. Čím víc jsi vyděšený, tím větší účinek na tebe má. Musíš ji porazit
silou vůle – je to otázka síly vůle. Toho je třeba ve tvé kultivaci také docílit.
Otázka: Když cvičím, často myslím na věci, které se vztahují ke kultivaci, šíření Fa a Učitelovým
slovům. Je to správné?
Učitel: To je stav během určitého období. V budoucnosti to nebude problém.
Otázka: Vezme-li někdo kvůli mě život, získám stejně karmu já?
Učitel: Když takovou práci děláš... Nechci tuto otázku probírat v tomto prostředí. Napsal jsem
dva články, které tuto věc rozebírají a vysvětlují, ale zdá se, že někteří lidé si neuvědomují, co
říkám. Promluvím o tom takhle: víte, kolika životům jste v průběhu všech svých životů ublížili?
Každý člověk ublížil mnoha životům. S nižším Fa byste v tomto životě nemohli v kultivaci uspět a
museli byste zaplatit za životy, které v každém životě dlužíte. V buddhismu věří, že kultivaci nelze
dokončit v jednom životě. Takže oni také viděli, že za životy, které jsou zabity, se musí zaplatit. Ale
my vám dnes umožňujeme dosáhnout Dovršení, takže tolik času nezbývá. Co by se tedy mělo s
těmi životy, které jste vzali, udělat? Kromě toho dílu utrpení, který jim dlužíte – dílu, kvůli kterému
rozpouštíte karmu a platíte utrpením – musím pro vás velkou většinu odstranit. Zbytek je ponechán
pro vás, abyste ho splatili a zajistilo se, že můžete touto zkouškou projít. Zároveň se část životů,
kterým jste ublížili, stane bytostmi v ráji, který budete mít poté, co se Dovršíte, takže se to obrátí v
dobrou věc. Kdyby to ten život, kterému má být ublíženo, věděl: „Á, v budoucnosti půjdu do
Buddhova ráje,“ natáhl by krk, abyste ho zabili. S radostí a vesele by se nechal zabít. Samozřejmě,
neměl by Stav dosažení. Jen by šel do toho ráje, aby se stal běžnou bytostí, šel by do vašeho
Buddhova ráje, aby se stal normálním obyvatelem, květinou nebo zvířetem, třeba ptákem. Tak či
tak, pro různé životy jsou různá uspořádání.
Ale poté, co o tom takhle mluvím, to mohou někteří lidé pochopit opačným způsobem: „Aha,
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takže je v pořádku, abych bral životy.“ Jestli se nedokážete Dovršit, nikdy nebudete za všechny
životy, které jste zabili, schopni zaplatit, i když za ně zaplatit musíte. Tak ohromná je karma, kterou
jste nahromadili. Jinými slovy, váš proces splácení by byl hrozně mučivý a téměř nekonečný. Takže
je to opravdu strašlivá situace. Včera jeden student řekl: „Učitel nemluvil o pekle.“ Řekl bych, že o
tom před vámi mluvit nemohu. Toto naše prostředí je tak posvátné a mluvit o tom je děsivé.
Samozřejmě že pro mě to děsivé není, ale pro některé lidi to je opravdu strašlivé. A tak si myslím,
že i když jsem ti teď přímo neodpověděl, přesto jsem to vysvětlil jasně.
V Číně byl jeden student, který byl na doktorandském studiu lékařství. Prováděl pitevní pokusy.
Po dokončení pokusů měl dostat doktorát. Udělal tedy všechny zkoušky, ale stále ještě musel
provést nějaké pokusy a rozpitvat tisíce nebo možná pět set myší a pak by doktorandský titul dostal.
O něco později svému učiteli nadnesl, že to nemůže udělat. Prohlásil: „Praktikuji teď Falun Dafa a
vím, že zabíjení vytváří karmu.“ Svému studijnímu poradci pak řekl: „Nemohu vzít životy – raději
se vzdám titulu.“ Přemýšlejme o tom. Nemůže-li člověk projít zkouškou života a smrti, nemůže
dosáhnout Dovršení. Ale není to tak, že bezpodmínečně budete muset projít přesně něčím takovým
jako tohle, aby se to počítalo za položení života; to je jen forma toho. Nepovažuji to za důležité. To,
na co se dívám, je, zdali to může opravdu udělat či ne vaše mysl. Všichni o tom přemýšlejte: lidské
bytosti v tomto světě nežijí pro nic jiného než slávu a sebezájem. Kdyby měl obdržet titul Ph.D.,
měl by dobré zaměstnání a budoucnost před sebou. A přirozeně by jeho plat byl velký – to je zcela
jasné. Byl by vyšší než ten běžných lidí nebo průměrné osoby. Nežijí lidé právě pro tyto věci? On se
těchto věcí dokonce dokázal vzdát. Takže o tom přemýšlejte: odvážil se zříci dokonce i tohohle.
Dokázal se těch věcí vzdát jako mladý člověk, není to tedy tak, že by se dokázal vzdát všeho? Není
to tak, že se odvážil položit svůj život? Nežijí lidé právě pro takové věci? Ve skutečnosti je
kultivační úroveň lidí, kteří to dokáží udělat, tam nahoře. Pokud se jedná o tyto lidi a tento druh
situací, řekl jsem, že když už se dokázali vzdát svých citů, slávy a sebezájmu, proč se nevzdat také
samotného strachu ze zabíjení životů? Nebylo by to odložení posledního připoutání? Jen vysvětluji
ten bod. Jiné by to bylo, kdybyste té úrovně dosáhnout nemohli, nemohli projít zkouškou života a
smrti, nemohli všechny ty věci opustit a udělali byste to takto. Všechny životy, které jste vzali, by se
musely zaplatit při vašem vlastním, nekonečném procesu splácení – tak strašlivé to je. Vysvětlil
jsem principy Fa a základní zákony. Ale co se týče toho, jak byste se měli chovat, to stále závisí na
vás, abyste si to rozhodli sami. Principy Dafa učí, že nemůžete vzít život. Dokud se kultivujete,
nemůžete zabíjet. Nicméně na vyšší úrovni je Dafa všezahrnující a Fa zobrazuje principy, které jsou
v říši Buddhy. Řekl jsem, že některé životy, kterým jste ublížili, budou dovršeny a stanou se
běžnými bytostmi ve vašem budoucím ráji, ale jestli se nedokážete Dovršit, všechno přijde nazmar!
Všechna vaše karma bude muset být splacena vámi samotnými. Takový je ten vztah. Nechci
probírat Fa na vysokých úrovních přesně kvůli tomu, že i přesto, že jsem jej prozradil, mnozí lidé
stále ještě opravdově nepochopí principy, o kterých jsem mluvil.
Samozřejmě, Fa je výš než principy mezi obyčejnými lidmi. Nenašli byste ho, ani kdybyste se
probrali všemi knihami – starými, současnými, čínskými i zahraničními – a nenašli byste ho ani v
jiných písmech. Proto ho každý rád poslouchá. Ale nepovažujte to za vědomosti – nejsem tady,
abych uspokojil vaše připoutání k hledání vědomostí. Učím Fa, abych vás zachránil.
Otázka: Učiteli, často používáte slovo „my“. Jak bychom to měli chápat?
Učitel: Používám volbu slov, která se používá v současné pevninské Číně. Cítím, že jste všichni
členy Dafa, a tím také součástí Dafa, a tak vás zmiňuji jako „my“. Mám pocit, že když to slyšíte,
možná se zařadíte do pravé kultivace. Takové je za tím uvažování.
Otázka: Kdy se člověk považuje za toho, kdo má psychózu?
Učitel: Psychóza je prostě to, že člověk nemůže ovládat své tělo a je velmi slabý. Hned jak se
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tento typ člověka setká s problémy, nechce se ničím zaobírat. Je to, jako by jeho hlavní vědomí (zhu
yishi) spalo, nevěnovalo ničemu pozornost a náhle se tohoto těla vzdalo. V tomto bodě je osoba v
tom, čemu obyčejní lidé říkají psychotický stav. A proč je tomu tak? Když jeho hlavní vědomí
neovládá tělo – tedy, když není racionální – jeho různé myšlenky, které jsou vytvářeny karmou a
různými názory, které se utvořily po narození, začínají ovládat jeho tělo, ústa, oči a všechno další.
Takže bude mluvit nesmysly a chovat se vyšinutě bez rozumného, normálního chování a lidé budou
říkat, že má psychózu. Říkal jsem, že psychóza není nemoc. Nemá žádný patologický stav; to jen
hlavní vědomí osoby je příliš slabé. Jsou také vrozené choroby, kdy je hlavní vědomí člověka od
narození slabé a jeho tělo je vždy ovládáno jinými bytostmi; neustále je předáváno k ovládání
jiným. Přidejte k tomu silné zasahování od vzkazů z jiných dimenzí a ten člověk udělá cokoliv.
Mozek je hotový stroj a ovládat ho může kdokoli. Když ho neovládáte a předáte ho, přijdou jiní,
kteří ho ovládat budou, a on pak nebude následovat lidské standardy. Takže člověk musí mít silnou
vůli. Vůle musí být pevná!
Otázka: Existují lidé, kteří nebudou mít v době Dovršení přeměněno ani své vrozené tělo (benti),
ani vykultivováno Nesmrtelné dítě (yuanying)?
Učitel: Řekl jsem, že mnozí z našich učedníků Dafa pocházejí z různých úrovní, a tak mohou
existovat různé situace. Ať je to jak chce, nezaobírej se tím, která situace je ta tvoje. Zaručuji, že
dokud kultivuješ, umožním ti dosáhnout stavu, se kterým budeš nanejvýš spokojen. To samé platí
pro každého. Není to tak, že vám dávám to nejlepší, vytvářením toho nejlepšího pro vesmír?
(Potlesk)
Otázka: Když čtu Zhuan Falun, zřídkakdy cítím, že mi Buddhové, Taové a Bohové na něco jasně
poukazují. Ale v průběhu skutečně žité kultivace se k principům Fa osvěcuji.
Učitel: Jsi schopen se osvítit sám, a tak není nutné, aby se ti na věci poukazovalo. Dokázat to
udělat sám od sebe znamená osvěcovat se k Tau sám od sebe a to je vynikající. Někteří lidé se k
něčemu opravdu nemohou osvítit, ale my vidíme, že to s nimi vypadá nadějně. Takže co by se mělo
udělat? Dáme jim náznak.
Otázka: Nedávno jsem často míval strašný stav mysli, mé myšlenky nebyly dobré a mé uvažování
bylo v nepořádku. Opravdu jsem tak moc spadl?
Učitel: Když polevíš, karma bude útočit jako divá. Když jsi na této straně silný, můžeš ji
potlačit. Když ji potlačíš a ovládneš, jestliže uvidím, že jsi opravdu dobrý a opravdu kultivující,
budu se o tebe muset postarat a ty věci pro tebe odstranit. Tak to funguje. Nepůjde to, když se s tím
nedokážeš vypořádat ty sám. Možná řekneš: „Och, takže pokud to potlačuji, Učitel to pro mě
odstraní. Tak já to začnu potlačovat.“ Je to podobné tomu, co jsem řekl předtím o uvažování, které
mají lidé s chorobou: nebude to fungovat, když praktikujete jen proto, že chcete, abych pro vás
odstranil karmu! Podstata je v tom, že bys neměl být k ničemu připoután. Musíš mít spravedlivé
myšlenky.
Otázka: Když děláme v parku skupinová cvičení, můžeme přehrávat video s Mistrem, jak učí
cvičení?
Učitel: To je v pořádku, pokud to prostředí dovoluje a vláda nezasahuje. Jestli můžete video
přehrávat, záleží na té situaci a místě.
Otázka: Kultivuji se přes rok a je to, jako by čím víc kultivuji, tím nestabilnějším se stávám.
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Drobné připoutání může mému srdci způsobit spoustu neklidu.
Učitel: Je také možné, že jsi se stal čím dál citlivější a máš strach, že si v kultivaci nevedeš
dobře. Nevyviň si ani toto připoutání. Kultivuj se otevřeně a důstojně. Na druhou stranu se musíš
držet přísných požadavků. Každý z vás udělá v průběhu kultivace chyby a bude mít zkoušky,
kterými nemůže projít. Kdybyste se hladce dostali přes každou zkoušku, pak bych to já, jako váš
mistr, neuspořádal dobře. A tak je projít každou zkouškou těžké. Buď jí projdete, nebo neprojdete a
buď jí projdete dobře, nebo jí projdete slabě. Ale když jí projdete slabě, bude vás to trápit a budete
vědět, že jste se dobře nekultivovali, a budete toho hluboce litovat. Příště se rozhodnete, že se
budete kultivovat dobře. A pak jí zkusíte příště projít znovu. Je to přesně v tomto stavu, kdy jí jste
schopni projít, nejste jí schopni projít, prozkoumáváte se a neustále tohle děláte, když se kultivujete.
Kdybyste každou zkouškou prošli dobře, nepotřebovali byste se kultivovat. Kdyby vás žádná
zkouška nezastavila, byli byste těsně před Dovršením. Na druhou stranu, jestli si myslíte: „Učitel
řekl, že nezáleží na tom, zda jí projdeme dobře nebo ne, dokud se kultivujeme, je to v pořádku,“ a
od toho okamžiku polevíte a nevadí vám, když ve zkouškách neuspějete, pak už se nekultivujete.
Tak se tyhle věci mají. Nešlo by, abyste se nedrželi přísných požadavků.
Otázka: Co je Dovršení? Je to umírání jako obyčejný člověk, nebo je to uspořádáno Mistrem?
Učitel: Dovršení má spoustu různých podob. Jak možná víte, Šákjamuni učil nirvánu, aby se do
co největší míry odložila lidská připoutání. V jeho kultivační cestě nechtěli dokonce ani lidské tělo.
Takže člověk v jeho praxi by neměl být připoután k lidskému tělu a měl by se prostě kultivovat tím
způsobem. Tibetský lámaismus učí Světelnou přeměnu. To znamená, že člověk tam v čase Dovršení
sedí, a když je celé jeho tělo úspěšně zkultivováno, v okamžiku Dovršení se jeho tělo přemění v
paprsek červeného světla a jeho vlastní duše odejde s úspěšně vykultivovaným Tělem Buddhy.
Protože Tělo Buddhy, které je úspěšně vykultivováno, neobsahuje látku z této strany obyčejných
lidí, lidské bytosti ho nemohou vidět a vidí jen světlo a že světlem tvořený tvar stoupá nahoru. Jsou
lidé, kteří se tak dobře nekultivovali a kteří nemohou projít Světelnou přeměnou celého těla. A tak
se v době Světelné přeměny jeho tělo v okamžiku smrskne, „švá!“, na člověka vysokého asi jednu
stopu. Vypadá přesně jako on, ale je zmenšen na výšku asi jedné stopy s tomu úměrným tělem. Je to
proto, že se dost nekultivoval a nebyl při Světelné přeměně úplně přetvořen.
Jsou i jiné scénáře. V taoistickém systému v Číně, když se Dovrší, používají formu „vysvobození
z mrtvého těla“. Co je „vysvobození z mrtvého těla“? Ve staré Číně mnoho lidí praktikovalo Velké
Tao. Kultivační cesta Velkého Taa vyžaduje, aby si poté, co člověk uspěje v kultivaci, vzal s sebou
tělo – jejich cesta chce dokonce i tělo. Ale tento druh lidského fyzického těla už není obyčejným
lidským tělem, protože bylo úplně přeměněno na vysokoenergetickou látku a stalo se Tělem Taa.
Jejich metoda vysvobození z mrtvého těla vypadá následovně. Člověk ví, že se dokultivoval k
Dovršení a že celé jeho tělo bylo plně zkultivováno. Jak by měl světský svět opustit? Většina taoistů
svá nenaplněná přání mezi obyčejnými lidmi vyřeší, teprve až se Dovrší. Systém buddhismu ale
takový není, protože věci se vyřeší v průběhu Dovršení člověka.
Vysvobození z mrtvého těla lidem zabránilo, aby po člověku pátrali, až odejde. Zinscenuje svou
smrt, i když v té době je vlastně schopen odejít do nebe nebo vstoupit do země. Když se chystá
odejít, řekne své rodině: „Zemřu. Uspěl jsem v kultivaci a chystám se odejít. Připravte pro mě
truhlu.“ Přesně v tu dobu, kterou předpověděl, si lehne na postel a o chvilku později přestane
dýchat. Rodinní příslušníci vidí, že skonal, a tak ho uloží do truhly a pohřbí ho. Ve skutečnosti ale
použil schopnost „maskování“ – použil nadpřirozenou moc. To, co jeho rodina v ten den viděla,
nebylo jeho skutečné tělo. Co to tedy bylo? Bylo to vyčarováno z předmětu, na který ukázal. Použil
botu, metličku, dřevěnou tyč nebo meč a přeměnil to na svou vlastní podobu. Ukázal na nějaký
předmět a přeměnil jeho podobu. Ví, jak říci všechno, co je třeba, a své rodině to řekne: „Lehnu si
tady a za okamžik bude po všem. Prostě mě uložte do rakve, to je vše.“ Takže ve skutečnosti to byl
ten kus dřeva, ta metlička, nebo možná bota [co tam leželo]. Ta skutečná osoba odešla a odešla
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daleko, hodně daleko. A tak ho rodina pohřbí. Poté, co je pohřben, se ten předmět ve skutečnosti za
pár hodin vrátí zpět do své původní podoby; změní se zpět na botu, bambusovou hůl nebo kus
dřeva. Tomu se říká „vysvobození z mrtvého těla“. Někdy se nějaká osoba vrátí odjinud a povídá:
„Á, viděl jsem toho a toho z tvé rodiny na opravdu vzdáleném místě. Když jsem tam jel něco
obchodně vyřizovat, dokonce jsme spolu mluvili. Jeho rodina řekne: „To není možné. On zemřel.“
Ta osoba pak odvětí: „Viděl jsem ho. Nezemřel. Opravdu jsem ho viděl. Dokonce jsem s ním mluvil
a jedli jsme spolu.“ „To je zvláštní, opravdu zemřel.“ Jeho rodina ví, že byl taoista. „Vykopejme ho
a podívejme se tedy.“ Když otevřou rakev, uvidí tam botu.
V taoistickém systému je rovněž forma nazývaná „nanebevstoupení za bílého dne“. Forma
nanebevstoupení za bílého dne se používá, když je tělo člověka plně zkultivováno a on před
Dovršením naplnil ve světském světě svá přání. Je na čase, aby odešel, protože už nemá co dělat. V
tom okamžiku dojde k něčemu, co se nazývá „otevření nebeské brány“; jinými slovy, otevře se
brána Tří říší. Pak pro někoho přijde nebeský bůh, aby ho přijal, nebo tamhle přiletí drak, jeřáb
nebo něco takového, a on se na něm vznese a odletí, nebo přijede nebeský kočár, který ho odveze.
Takové věci se ve starých dobách stávaly hodně. Nanebevstoupení za bílého dne tohoto druhu
existuje. V našem systému praktikování použiji metodu nanebevstoupení za bílého dne pro ty, kteří
půjdou do Falunového ráje. V některých kultivačních cestách jsou lidé, kteří tělo nechtějí. Všechno
v celém ráji té osoby by bylo uvrženo do zmatku, kdyby mu mělo být dáno tělo. Je to stejné jako se
Šákjamuniho nirvánou: kdybyste mu dali tělo, nebyla by to nirvána – nepokazil by se celý ten
kultivační systém? Jeho ráj je složen z prvků přikázání, soustředění a moudrosti, a tak tělo nechce.
Mnozí z vás s lidskou myslí uvažují: „Och, tohle nanebevstoupení za bílého dne je parádní. Lidé mě
uvidí, jak poletím.“ Přemýšlíte o božských věcech s lidským rozpoložením mysli a to je naprosto
nevhodné. Řečeno jinak, v době Dovršení pro to přirozeně bude forma. Mohu vám ale říci, že s
tolika lidmi, kteří dosáhnou Dovršení tentokrát, rozhodně zanechám lidem, kteří nevěřili, hlubokou
lekci. Takže až se v budoucnosti moji učedníci Dovrší, velmi pravděpodobně to bude nádherný
pohled, takový, který lidská společnost nikdy nezapomene. (Potlesk)
Ale i tak musíte stále ještě odložit všechna připoutání a s těmito věcmi si nedělat hlavu. Prostě se
dál kultivujte. Jestli vaše kultivace selže, všechno bude k ničemu.
Otázka: Jsou v knize Zhuan Falun za různými slovy různí Buddhové, Taové a Bohové?
Učitel: Jistěže ano. Proto vám všem říkám, abyste tu knihu četli. Někteří lidé něco pochopí:
„Aha!“ a v tom okamžiku, když si tu věc uvědomí, zažije jejich tělo náhlé zachvění a cítí teplý
proud. I když mají jen nepatrný pocit, změny v těle jsou v tom okamžiku ve skutečnosti nesmírně
zásadní a na té druhé straně dochází všude k víření. Je to tak, protože jste opět vzestoupili na další
úroveň a tělo zažívá na různých úrovních různé formy změn. Jak víte, v čínských chrámech mají
některé sochy Buddhy na temeni hlavy další čtyři hlavy nebo další tři hlavy na temeni těch čtyř hlav
a další hlava roste na vrcholu těch tří hlav. Ve skutečnosti je to forma projevu Buddhovy Fa-podoby
na různých úrovních. To znamená, že na různých úrovních jsou změny v tělesných stavech dost
hluboké. Je to nejenom velkolepé, ale také posvátné, vznešené a neuvěřitelně nádherné. A tak
existuje důvod, proč vám to není dovoleno vidět. Protože máte uvažování obyčejných lidí, budete
tomu rozumět s lidskými myšlenkami a ve výsledku se můžete dokonce chovat jako duševně choří.
Nemůžeme dovolit, aby se něco takového stalo.
Otázka: Přenáší potřásání rukou a tělesný kontakt karmu?
Učitel: Pokud jsi opravdový kultivující, neuškodí ti to, ať už jsi jakkoli citlivý. Tvoje
zkultivované tělo má gong: jak by se mohlo obávat něčeho nižšího než gong? Co se týče sféry a
úrovně, mezi těmi dvěma je velký rozdíl, takže by ses toho neměl bát.
Potřásání rukou mezi lidmi, tedy kontakt a potřásání rukou mezi obyčejnými lidmi, může karmu
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skutečně přenášet. Přinejmenším je tam znečištění. To je jisté. Dnes si každý potřásá rukama.
Potřásání rukou pochází ze západní, bělošské společnosti. Lidé z Asie si v minulosti rukama
netřásli. Když se potkali, složili pěst do druhé dlaně. To bylo docela dobré. Ženy dlaň do pěsti
takhle neskládaly, protože by to špatně vypadalo. Položily si takhle pěst před přední pravou stranu
břicha; když se setkaly s lidmi, daly si sevřenou dlaň na stranu těla a lehce pokrčily nohy. Zdá se, že
potřásání rukou se objevilo teprve poté, co došlo na Západě k renesanci; předtím si také rukama
netřásli. Měli jiné druhy společenských pravidel pro zdravení – něco z toho, něco z onoho.
Každopádně byly různé, všechny možné druhy. Potřásání rukou se začalo používat později.
Nemáme my Heshi? To je zvyk systému buddhismu.
Otázka: Za více než rok kultivace mi lidé dělali problémy jen zřídkakdy. Bude-li to tak
pokračovat, jak se můžu zbavit těch mnohých připoutání, která mám?
Učitel: Tak to není. Okolnosti každého jsou jiné. Možná je to tak, možná je to jinak, možná…
Jsou všechny možné druhy faktorů. Takže se určitě k těmto věcem [tady] nepřipoutávej. V den, kdy
útrapy opravdu přijdou, bude se ti zdát těžké jimi projít, a ty, když žádné strasti nejsou, je přesto
chceš. Všechno má svůj důvod. Někteří lidé ve skutečnosti opravdu tolik útrap nemají. To je také
pravda.
Otázka: Na našem cvičebním místě jsou desítky lidí a velká většina z nich má špatnou pleť. Je to
proto, že se poctivě nekultivujeme?
Učitel: Je malý počet cvičebních míst, která opravdu nejsou v pořádku, kde mezi studenty kolují
klepy a k věcem se „osvěcují“ bez rozmyslu. Někteří lidé se nekriticky „osvěcují“ k věcem, které
opravdu nemají co do činění s Fa, který učím, a dokonce vedou studenty, aby uvažovali tak či onak,
a popouštějí uzdu své fantazii. Dokonce mají poznámky k Fa a říkají, jaký tento Fa je, jaká je tato
část a jaká je tamta část. Jsou lidské bytosti hodny dělat poznámky k Fa? Přinejmenším máte ještě
pořád lidské uvažování, takže to není správné tak dělat. Měli byste se jen kultivovat, číst, studovat a
cvičit ve skupinách v souladu s Dafa. Využijte více svého času ke čtení a studování Fa a méně času
k povídání o svých vlastních zkušenostech a názorech. Anebo, jakmile dokončíte cvičení, můžete
věci společně probrat – to je také v pořádku. Pokud ale používáte čas určený ke kultivaci a čtení Fa
na to, abyste místo toho probírali své zkušenosti, nemyslím si, že to je dobré. Věci, o kterých
někteří lidé mluví, nesou různé sobecké myšlenky a city a dokonce nemají nic společného s Fa. V
tom případě mohou svést žáky na scestí a dokonce dát průchod nepodstatným myšlenkám. Všechny
lidské bytosti mají uvažování obyčejných lidí. Našim studentům, ať už dlouhodobým nebo novým,
nemůže být v žádném případě dovoleno, aby mluvili nebo věděli o principech, které jsou vyšší než
povrchový význam slov. Koneckonců to, o čem mluvíte, je doslovný význam slov a principy na
povrchu, protože Nebeský Fa nemůže být mezi obyčejnými lidmi diskutován. Nevím, co se to s
některými lidmi stalo. Nevím, jak se k těm zmateným myšlenkám „osvěcují“. Tomuto musíte
věnovat pozornost!
Otázka: Jak se překládá „yin“? Proč se musí dělat „Jieyin“?
Učitel: Buddhové tomu neříkají yin. Je to projev důstojnosti Buddhova Fa. Je to pojem ze staré
Indie, který se přeložil přímo jako yin. Jieyin, velký shouyin a malý shouyin jsou další vyjádření
majestátnosti projevu a jazyka Fa.
Otázka: Kultivuji se už skoro rok, ale Falun jsem nikdy neviděl.
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Učitel: Řeknu to takhle. Když řekneš, že v tobě neproběhly žádné změny, nezažil jsi žádné
změny, které ti Fa přinesl, ani nevíš nebo ses neosvítil k ničemu, co přesahuje to, jací jsou obyčejní
lidé, pak ti nevěřím, leda že nejsi kultivující. Pokud potřebuješ něco vidět, aby se něco projevilo
nebo konkrétně se ukázalo stejně jasně, jako když se člověk dívá na obyčejné lidi, pak si nemyslím,
že by to fungovalo. Důvod je ten, že jsou různé způsoby, jak s každým člověkem zacházet v souladu
s jeho vlastním stavem, jeho rozdílnými duševními stavy mezi obyčejnými lidmi a tím, čeho
dosáhne, až v budoucnosti dospěje k Dovršení. Při vykonávání této úlohy rozhodně nebudu věci
provádět v každé situaci jednotně. Můžeš usilovat o vidění Falunu, ale pokud to připoutání není
odloženo, neuvidíš ho.
Otázka: Jestliže Buddhové na vyšších úrovních vidí lidské bytosti jako nicotné, řekněte nám
prosím, proč nás Mistr přišel zachránit.
Učitel: Fa vesmíru stvořil pro bytosti na všech početných úrovních vesmíru životní prostředí. Z
toho vyplývá, že v těchto životních prostředích musejí být životy. Obyčejné lidské bytosti jsou na
nejnižší úrovni rozličných úrovní stvořených tímto Fa pro veškerý vesmír. A tak ze svého hlediska
musím vzít v úvahu veškerý Fa a veškerý vesmír. Vysvětlil jsem to jasně? (Potlesk) Takže ze svého
hlediska vidím životy – životy jak pozitivních, tak negativních stran – jinak než vy. Není to něco, co
byste mohli pochopit.
Otázka: Jak neustále studuji Fa, těch věcí, o kterých přemýšlím, je míň a míň, až do té míry, že
někdy nechci myslet na nic. Je to kvůli tomu, že je moje hlavní vědomí slabé? Sešel jsem v kultivaci
na scestí?
Učitel: Tak to není. A mohu ti dokonce říci, že je to dobrý jev. Proč říkám, že je to velmi dobrý
jev? Povím vám to. Mozek člověka pracuje mezi obyčejnými lidmi opravdu prohnaně. Aby člověk
neztratil, je jeho myšlení v tomto ohledu mimořádně rychlé a jeho paměť je bystrá. Co říkám, je, že
používání mozku tímto způsobem není dobré, protože budeš vytvářet karmu. Když je tvůj mozek
příliš vyvinutý tímto způsobem, zasahuje to do tvé kultivace. Takže co by se mělo udělat?
Použijeme přístup, kdy nejdříve omezíme tuto část tvého mozku. Jinými slovy, nejdříve ji
zamkneme, upravíme ji, nahradíme ji částí tvých myšlenek, které mohou rozmýšlet jako kultivující,
a tuto část tvého myšlení rozvineme. Ta prohnaná část je pak upravena a my postupně omezení
uvolníme. V tom bodě se budete schopni náležitě chovat. Když ty své špatné myšlenky nedokážete
ani zaznamenat – protože ta část vašeho mozku je tak dobře vyvinuta – jakmile o něčem přemýšlíte,
zanoříte se do té části mozku. Ta část vašeho mozku závažně zasahuje do vaší kultivace. A tak
mnoho lidí zažije to, co jsem právě popsal. Je to dočasné. Myšlenky, které rádi často používáte,
abyste ochránili svůj sebezájem, myšlenky, které mohou ublížit druhým, a ty mozkové buňky, které
jsou příliš vyvinuté, jsou všechny zapečetěny a upraveny. Takže k této situaci dojde, ale je dočasná.
Poté, co jsou zablokovány, je třeba se za vás o ně postarat, aby nebyly tak vyvinuté, a budou tak
akorát pro normální použití. Necháme vyvinout vaše spravedlivé myšlenky a buňky. Tak to funguje.
Jinak… abych to popsal výstižněji, dovolte mi použít hovorové vyjádření: jsi čestný a charakterní
člověk kultivující buddhovství, takže tvoje mysl nemůže být prohnaná, úskočná, záludná a lstivá!
Otázka: Naslouchání zkušenostem druhých mě inspiruje a osvěcuje, ale shledávám, že to není
tak pevné, jako když se osvěcuji k věcem sám.
Učitel: To je pravda. Tak to samozřejmě je. To, k čemu se osvítíš sám, což je především skrze
svou vlastní kultivaci, je to nejpevnější. Na druhé straně se z toho, co druzí říkají, skutečně můžeš
poučit. To také může usnadnit tvůj postup, a tak je to přínosné. Konference Fa se nebudou konat
často. Naše konference skutečně mají přínos. Ale nesdílejte zkušenosti příliš často. Měli byste svou
energii soustředit na studování Fa a čtení knihy.
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Některé otázky, které byly položeny, byly staženy, protože byly na poměrně nízké úrovni nebo se
opakovaly, anebo je lze vyřešit čtením knihy. Kvůli časovému omezení tady zodpovídání otázek
zastavíme. (Hlasitý potlesk)
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