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(8. květen 1999)

Li Hongzhi
(Potlesk)
Všechny vás zdravím!
Mezi těmi z nás, kdo zde sedí, jsou někteří, kdo mě právě viděli na konferenci Fa v Sydney. I
když většina z vás jsou žáci z Nového Zélandu, jsou zde také někteří, kdo přijeli z jiných oblastí. V
procesu své kultivace budete mít mnoho otázek týkajících se vaší kultivace. Hlavním účelem, proč
jsem zde přišel, je setkat se s vámi všemi a zároveň zodpovědět některé z vašich dotazů během této
konference Fa. Tato konference by měla vám všem umožnit, abyste se opravdově zlepšili a dosáhli
Dovršení. Také vám umožní přitom, jak jste spolu pohromadě, najít své nedostatky, protože uvidíte,
jak se kultivovali druzí, a najdete své vlastní nedostatky. Myslím, že to je cíl, kterého by měla naše
konference Fa dosáhnout.
Člověk bude v kultivaci jistě mít všechny možné otázky. Ve skutečnosti vám mohu říci, že poté,
co jste dlouho studovali Fa, mají možná mnozí z vás zkušenost, že už tolik otázek nemáte. Proč už
nemáte tolik otázek? Vypadá to, že i když mě vidíte, nemůžete si žádné otázky vybavit. Ve
skutečnosti je hlavním důvodem to, že studiem Fa jste si postupně zlepšili svá pochopení Fa a jste
opravdu schopni se zlepšovat na základě Fa. Když se vám podaří chápat Fa na základě Fa, všechno
vám bude jasné. Ale protože se Dafa přeci jen šíří v běžné lidské společnosti, pořád přicházejí noví
lidé, aby se ho učili, a tak je jasné, že bude spousta lidí, kteří neustále kladou otázky. Možná jste si
všimli, že mnoho otázek, které se na konferencích Fa pokládají, se opakuje. To znamená, že mnohé
z otázek, které se na každé akci pokládají, už byly položeny na jiných konferencích Fa. Proč je to
tak? Je to proto, že se pořád přicházejí učit noví žáci a noví žáci kladou otázky, které mají tendenci
představovat věci, se kterými se člověk setká v prvotních fázích studování Fa. Samozřejmě, mezi
dotazy jsou také některé od zkušených žáků nebo od těch, kteří by se rádi dozvěděli trochu víc o
jistých tématech. Myslím si však, že pokud čtete knihu a studujete Fa, budete vědět všechno. Pokud
čtete knihu a studujete Fa, budete vědět to, co máte na různých úrovních vědět.
Samozřejmě, když si během kultivace uvědomíte vnitřní význam určité věty, už na té úrovni jste.
To jen na své lidské straně máte stále myšlenky obyčejných lidí. Co znamená „myšlenky
obyčejných lidí“? Znamená to, že stále máte různé city a touhy běžného člověka, stále máte v
různých ohledech připoutání běžného člověka a že stále máte city běžného člověka, když o věcech
přemýšlíte – všechno tohle jsou myšlenky obyčejných lidí – a pak jsou tu názory, které jste si
vytvořili po narození, a součástí toho je karma, myšlenková karma. Protože jste v procesu kultivace,
tyto věci rozhodně existují; jde jen o to, do jaké míry. Ale kultivací jich může být méně a méně. Pro
někoho, kdo ještě tak dlouho nekultivoval nebo kdo nebyl tak pilný, bude množství obyčejných
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lidských myšlenek větší. Tím chci říci, že každý má tolik obyčejných lidských myšlenek, že pokud
nedokážete posuzovat věci vyššími měřítky uvažování, je jisté, že budete pokládat spoustu otázek.
Ve skutečnosti je to obvykle způsobeno tím, že máte příliš mnoho představ obyčejných lidí. Není
vám dovoleno okamžitě pochopit početné principy Fa na určitých úrovních zrovna tak jasně, jako
byste dosáhli Odemčení gongu či Osvícení. To proto, že máte tolik myšlenek obyčejných lidí a
lidská mysl nemá dovoleno vědět věci Buddhů. Opravdové principy Fa a skutečné situace v říších
bohů nelze lidem odhalit. Když kultivujete ve Fa na povrchové úrovni, když pochopíte řádku nebo
odstavec z principů Fa v Zhuan Falunu, ve skutečnosti už jste na té úrovni. Důvod, proč vám není
dovoleno tolik vědět, je ten, že máte běžné lidské myšlenky. Část vaší mysli, která má běžné lidské
myšlenky a která nebyla plně zkultivována, nemá dovoleno dozvědět se věci Buddhů. To je ten
důvod. Ale když si uvědomíte opravdový vnitřní význam toho textu nebo na různých úrovních
dosáhnete jeho různých pochopení, ve skutečnosti na té úrovni jste.
Pořád ještě musíte pokračovat v kultivaci mezi běžnými lidmi a pokračovat v odstraňování
připoutání běžných lidí. Vaše myšlenky obyčejných lidí nelze v kultivaci odstranit okamžitě. Kdyby
se úplně odstranily, nemohli byste kultivovat. Často říkám, že kdyby člověk neměl žádné běžné
lidské myšlenky, věděl by všechno, na co druzí lidé myslí. Už jen při pohledu na gesta člověka nebo
pohyb jeho očí by věděl, co si ta osoba myslí, co člověk chce nebo jak daleko něco dojde. Proč tyto
věci zatím nemůžete vědět? To proto, že ještě máte obyčejné lidské myšlenky a stále si sami sebe
pletete s běžnými lidmi. Když půjdete za říši běžných lidí, objevíte, že věci mezi běžnými lidmi lze
jasně vidět jediným pohledem. Ale vy všichni se kultivujete mezi běžnými lidmi. Kdybyste se mezi
běžnými lidmi nekultivovali, nemohli byste se zlepšit. Kdybyste měli dnes odstranit všechny své
myšlenky obyčejných lidí a špatné faktory, včetně různých svých názorů obyčejných lidí a stali se
naprosto čistými a pročištěnými bytostmi, shledali byste, že už se dál nemůžete kultivovat. Proč?
Jak víte, jakmile se bůh Dovrší, už se nemůže dál kultivovat, protože iluze budou pro něj
rozptýleny. Kdybyste ty obyčejné lidské myšlenky neměli, už byste nebyli v obyčejném lidském
stavu a všechny iluze by byly rozptýleny. Znali byste minulost a budoucnost svou i těch druhých.
Proto by bylo pro vás těžké se ještě kultivovat. Ale to neznamená, že jakmile znáte svou minulost a
budoucnost, už se nemůžete kultivovat, protože věci, které víte, budou mít omezení. To, o čem jsem
mluvil já, bylo dosažení stavu úplného Osvícení – vědět všechno, být vševědoucí. Takže je tam
rozdíl. Jinými slovy, když praktikujete Dafa mezi běžnými lidmi, nefungovalo by to, kdybyste
neměli žádné myšlenky obyčejných lidí, než dosáhnete Dovršení. Ale protože obyčejné lidské
myšlenky máte, není vám dovoleno znát pravou podobu věcí na různých úrovních. Takhle to je.
Protože máte běžné lidské myšlenky, je jisté, že se vždy, když nejste v kultivaci ostražití, budete
dívat na Dafa s obyčejným lidským uvažováním a myšlenkami. Takové věci se určitě stanou. Tím
chci také říci, že se během vaší kultivace vyskytnou konflikty a zkoušky a objeví se věci, jako třeba
že nejste schopni opustit myšlení obyčejných lidí. To je kultivace. Lidské myšlenky se v kultivaci
Dafa odstraňují vrstvu po vrstvě. Víte, je to zrovna jako vrstvy cibule, které se jedna po druhé
loupou, až se nakonec dostanete ke středu. V kultivaci Dafa člověk nemůže odstranit všechno hned
najednou. Kdyby se to tak udělalo, už byste mezi běžnými lidmi nemohli kultivovat, protože váš
povrch by nebyl povrchem obyčejné lidské bytosti.
Ve vaší kultivaci Dafa dojde také k něčemu dalšímu. Konkrétně, budete mít někdy v kultivaci
pocit, že si vedete dost dobře. Když se setkáte s určitými problémy, vaše připoutání se v té chvíli
nebo v té době ve skutečnosti odhodí a vy tím projdete bez incidentu. Ale po chvilce zjistíte, že to
samé připoutání se objeví znova, se stejnou situací a tím samým problémem. Zdá se, že jste objevili,
že nebylo odstraněno od kořene – přeci jen se znovu objevilo. Ale není to ve skutečnosti pravda.
Řeknu vám, že kultivace Dafa je rozdělena do různých úrovní, zrovna jako schodiště. Jako ten
příklad, co jsem uváděl s cibulí, vrstva, která se odloupla, už neexistuje, ale jsou tam stále vrstvy,
které ještě odloupnuty nebyly. Řečeno jinak, odstraňují se vrstvu po vrstvě, a teprve až se odstraní
všechny, může to přestat existovat.
Někdy v kultivaci zjistíte, že je opravdu těžké projít zkouškou kvůli tomu, že dostatečně dobře
nerozumíte Fa. Ačkoli víte, že byste se měli podle principů Fa chovat, stejně si někdy nedokážete
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vést dobře. Někteří lidé si možná myslí: „Proč mám ještě po tak tvrdém kultivování připoutání?
Znamená to, že nebudu moci dosáhnout Dovršení?“ Je hodně lidí, kteří tak uvažují. Ve skutečnosti
bych řekl, že byste tak uvažovat neměli. Ať už jste zkouškou prošli dobře nebo ne, anebo ať jste
opustili všechna svá připoutání nebo jen pár, stejně se ve skutečnosti kultivujete. Taková je
kultivace. Protože jste neprošli dobře zkouškou, budete toho litovat: „Jak to, že jsem tím dobře
neprošel? Příště se vynasnažím udělat to lépe.“ Právě tohle je kultivace. Kdybyste mohli projít
každou zkouškou, každým trápením a každým testem opravdu dobře, řekl bych, že už se nemusíte
kultivovat a měli byste se Dovršit, protože do vás nic nemůže zasahovat. Pouze osvícená osoba
nebo někdo, kdo dosáhl Osvícení, může takového stavu dosáhnout.
Ale musíte něčemu věnovat pozornost. Vypadá to, že někteří lidé chápou, co se právě řeklo, ale
připoutání, která přechovávají, je vedou k tomu, že to chápou opačně: „Ukazuje se, že je to
kultivace bez ohledu na to, zda zkouškou projdeme dobře. Tak si říkám, že si s tím nemusíme dělat
hlavu. I když jimi dobře neprojdu, nemusím se v budoucnu bát.“ To je nepřijatelné. Pokud se
nedokážete kultivovat a nedokážete postupovat s pílí, pak se to v ničem neliší od nekultivování se.
To jsou dvě stránky této věci. Naše principy Fa, od nízkých úrovní po vysoké úrovně, poskytují
způsob, jak se na věci dívat a chápat principy Fa na všech rozličných úrovních. Vaše pochopení
může být správné na té úrovni, ale když přejdete k jiné úrovni nebo změníte svůj pohled, objevíte,
že vaše pochopení není stejné jako předtím. Takto budete neustále chápat Fa, přičemž pokračujete
ve zlepšování se a pokračujete v kultivaci.
To, co jsem právě řekl, vám mělo ukázat, že je nevyhnutelné, že budete mít v kultivaci spoustu
otázek. Ale myslím si, že pokud se vy všichni dokážete opravdově zlepšovat na základě Fa a chápat
Fa na základě Fa, vaše zlepšování bude pravděpodobně mimořádně rychlé. Kromě toho je to možná
prostě tak, že všechny otázky, na které nemůžete přijít, a všechny otázky, na které se ptáte, mohou
být vyřešeny ve Fa. Takže jedinou cestou je číst víc knihu – nezaměřujte se jen na dělání cvičení.
Poměrně víc bělošských studentů a žáků jiných etnických skupin má názor, že qigongová praxe je
jen věcí dělání cvičení. „Co víc na tom je? K čemu je čtení knihy?“ Vy lidičky máte sklon takto
uvažovat. To je ve skutečnosti ta největší chyba ve vašem porozumění. Přemýšleli jste někdy nad
tím, jaký je rozdíl mezi pohyby ve vaší qigongové praxi a děláním kondičních cvičení? Na povrchu
je rozdíl minimální. Proč tedy může qigongová praxe člověka pozvednout, člověka vyléčit a
uzdravit ho, a kondiční cvičení toho schopno není? Důvod je přesně ten, že je to kultivace. Vnitřní
význam kultivace není plně obsažen ve cvičeních; a cvičení jsou v kultivaci také jen doplňkovým
prostředkem. Tou základní příčinou, že se můžete opravdově zlepšit a dosáhnout různých říší, je
vaše chápání Fa; to znamená, že musíte mít Fa, který vás vede, pokud máte vystoupat na tak vysoké
místo. Proto jsem řekl, že výška gongu člověka je výškou jeho xinxingu. Tohle je absolutní pravda.
Lidé si dříve myslívali: „Pokud budu kultivovat Tao nebo dělat qigongová cvičení, potřebuji
zkrátka jen najít nějaké zvláštní dovednosti a techniky nebo si osvojit nějaké zvláštní pohyby a
budu moci pokročit v kultivaci, že?“ Lidé měli dovoleno takové věci vědět, ale měli zakázáno vědět
skutečné důvody pro pokrok v kultivaci. Kdyby věci byly jinak, každý by se stal bohem. Takže tím
chci říci, že byly metody a teorie pro vedení lidí a byly způsoby, které mohly člověku umožnit
kultivací vzestoupit. Dnes je formulujeme jasněji: Fa a jeho principy jsou zde proto, aby vás vedly.
Ze všech minulých metod pro kultivaci Taa, většina těch, které byly zveřejněny, byly praxe
světských postranních cest.
To, co běžní lidé považují za velké cesty, jsou učení Lao C', Ježíše a Šákjamuniho a téměř
všechno ostatní jsou jen praxe světských postranních cest; ty ostatní věci jsou ještě méně hluboké,
jejich pohyby jsou složité a nevědí mnohé z principů Fa, takže je opravdu těžké s nimi kultivovat.
Ty praxe se soustřeďují pouze na snášení těžkostí a kultivují snášením dlouhotrvajících těžkostí. I
když snášení těžkostí může člověka zlepšit a odstranit nějakou jeho karmu, k pochopení Fa přichází
velice pomalu, a proto postupuje v kultivaci tak pomalu. Ale to, co dnes učím já, je Dafa – Zákon
celého vesmíru. S tak obrovským Fa, který se učí, aby se lidé mohli zlepšit, přichází zlepšení
samozřejmě rychleji. Tyto principy Fa nejen že odstraňují nevědomost a nesprávná pochopení a
napravují všechny lidské myšlenky, ale také napravují všechny abnormální stavy. Takže pokud
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studujete principy Fa, pokud dále čtete, jste v procesu zlepšování. Z toho důvodu je nesmírně
důležité číst knihu, studovat Fa.
Někteří lidé říkají: „Nezáleží na tom, jak dobře knihu čtete; je to jen získání pochopení ve vaší
mysli. Není to oddělené od gongu, který kultivujeme?“ To předkládá téma kultivace gongu. Víme,
že kultivace může nejdřív vyvinout qi a pak později gong, přičemž obojí je formou hmoty.
Pochopení se na druhou stranu zdá být duševní a nevztahující se na materiální věci. Ve skutečnosti
vám mohu říci, že mysl a hmota jsou jedno a totéž! Vy si nemyslíte, že jsou v kultivaci tou samou
věcí? Když vaše mysl pochopí principy Fa na určité úrovni, nejste už na té úrovni? Všechno tohle
jsem učil v Zhuan Falunu. Nepůjdu zde do podrobností. Můžete si jít přečíst knihu. Takže čtení
knihy je nesmírně důležité. Tohle je vždycky první téma, které na svých přednáškách Fa probírám.
Vy všichni jste žáci a každý z vás se chce zlepšit a opravdově dosáhnout Dovršení – proto jste sem
přišli, abyste se tento Fa naučili. Klíčem k vašemu zlepšení a dosažení Dovršení je kniha, Zhuan
Falun. Každý, bezpodmínečně, ji musí často číst.
Před několika dny mi jeden student pověděl: „Četl jsem ji víc než dvěstěkrát a opravdu ji
nemohu odložit. Pořád ji čtu.“ To proto, že čím víc ji čte, tím víc věcí objevuje. Když čtete knihu na
různých úrovních, shledáte, že vaše pochopení daného řádku může být úplně odlišné v závislosti na
okolnostech nebo počtu, kolikrát jste ho přečetli. Možná jste si ho předtím vykládali určitým
způsobem. Až se zlepšíte, možná objevíte, že se jeho význam změnil a že obsahuje vyšší vnitřní
významy. V průběhu kultivace tohle zažijete.
Víte, u Fa, který jsem zveřejnil, vás neučím pouze léčení a udržování kondice. Pročistím vám
tělo, dokud nebude ve stavu bez nemoci, a pak vám umožním, abyste si zvedli úroveň, dokud
nedosáhnete Dovršení. Kdybyste neměli Fa tak vysoké úrovně, aby vás vedl, vůbec byste nevěděli,
jak kultivovat k vyšším úrovním. Kdybyste neznali vnitřní význam principů Fa na těch úrovních,
nemohli byste tam nahoru jít. Takže musíte číst knihu. Zároveň si musíte zlepšit svou říši, zatímco
si pozvedáváte myšlenky a pochopení. Slovy obyčejných lidí se snažíme být lepší lidé. Ve
skutečnosti to jde ještě dál: nezískáte v kultivaci jen zdravé tělo nebo nějaké nadpřirozené
schopnosti, nýbrž dosáhnete Dovršení a vystoupíte do vyšších říší.
Pokud těch říší chcete dosáhnout, ale neznáte principy Fa pro ty říše, jak byste tam mohli
vystoupit? Jak se propracováváte do těch vyšších říší, musíte se vzdát všech možných lidských
připoutání, s tím, jak se opravdově kultivujete. Jsou zrovna jako vrstvy zámků nebo vrstvy bran
blokujících vaši cestu. S tím, jak chápete principy Fa, musíte se denně činit lépe v každém prostředí
běžné lidské společnosti. Přinejmenším se musíte chovat jako kultivující, s vyšší říší a vyšším
standardem. Jinými slovy, bez ohledu na to, kde jste, ostatní by si měli myslet, že jste dobrý člověk.
Jak se pozvedává vaše úroveň a říše myšlení, neporoste s tím, jak vaše kultivace postupuje, i váš
gong? Proto se některým lidem už dlouho nedaří vystoupit praktikováním qigongu výš. Praktikovali
mnoho metod, ale stále se jim nepodařilo kultivovat výš. Dokonce mají pořád zdravotní problémy.
Nekultivovali zbytečně?
Skutečným důvodem, proč tito lidé nejsou schopni jít pomocí kultivace výš, je ten, že nemají
principy Fa, které by je vedly. Fa, který učím já, je úplný, systematický a může vám opravdově
umožnit dosáhnout Dovršení – je to to úplně nejlepší. Proto si ho tak mnoho lidí považuje. Noviny
přinesly zprávy, že máme přes sto milionů žáků. Proč je tolik žáků? Vy všichni víte, že ve
společnosti, jakou je Čína, zažili lidé, hlavně ti, kdo jsou trošku starší, početná hnutí a tím
nejznámějším byla kulturní revoluce. Měli předtím přesvědčení a slepě uctívali, udělali chyby a
prožili si to. Poté, co prošli různými hnutími, jak by ještě mohli v něco slepě věřit? To je absolutně
nemožné! Kromě toho, proč se přišlo učit tento Fa tolik uznávaných intelektuálů, tolik lidí se
zdravým úsudkem? Je to proto, že tento Fa může být opravdu zodpovědný k lidem. To, co
vyjadřuje, jsou obecné principy, principy Fa. Přesvědčuje lidi svou logikou, zdůvodňováním.
Tady na Novém Zélandu je tolik studentů. Já, Li Hongzhi, jsem tady nikdy ani jednou nebyl, ani
jsem po vás nechtěl, abyste něco udělali. Nevyžadoval jsem od vás, abyste se chovali určitým
způsobem, ani jsem nedohlížel na to, jak se učíte, že ne? Proč jste tedy vy všichni zde ve své
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kultivaci tak odhodlaní? Je to proto, že víte, že principy Fa jsou dobré. Co je smyslem lidského
života? Neměl by být člověk opravdu zodpovědný sám k sobě, přitom jak prochází životem? To je
ta nejdůležitější otázka lidského života.
To, co jsem právě řekl, bylo hlavně v naději, že budete brát studium Fa vážně. Rozhodně berte
studování Fa velice vážně. Někteří lidé chodívali všude možně a hledali Tao, aby mohli kultivovat,
ale nebyli schopni si zvýšit úroveň. Nemohli Tao získat. Nebyla to cvičení, co nemohli získat, byl to
Fa – nikdo nevyučoval principy Fa pro opravdovou kultivaci. Všichni o tom přemýšlejte, Fa
vesmíru vytvořil pro životy na různých úrovních různé úrovně prostředí a způsoby existence.
Jinými slovy, je to základ stvoření vesmíru, protože je to Fa, který vytvořil všechen život a hmotu.
Nejsou tedy ty malé Fa, malé cesty, malé principy a malé kultivační metody, o kterých lidé v
minulosti věděli, jen všechny možné titěrnosti z tohoto Fa vesmíru? Jsou to jen malé kousíčky na
nejnižší úrovni Fa, které mohly být lidem odhaleny. Ale to, co jste získali vy, je Dafa vesmíru –
pravda, která nebyla nikdy předtím známa. Je to pravda, kterou nikdy nikdo v celých dějinách
neučil!
Myslím, že všichni, kdo zde sedíte, to víte. Ti, kdo nastoupili tuto cestu teprve nedávno, nebo ti,
kdo tuto cestu ještě nenastoupili nebo ještě nestudovali, si možná říkají, jestli nepřeháním. Ve
skutečnosti si myslím, že až si systematicky přečtete knihu, pochopíte, o čem hovořím. Nemáme
žádnou formu řízení. Můžete se ji libovolně učit nebo ji odložit. Nikdo na vás nedohlíží. Pokud jste
se však rozhodli se učit, musím být za vás zodpovědný. Zodpovědnost, kterou převezmu, se
neukazuje mezi obyčejnými lidmi. Taková to je situace.
Právě jsem hovořil o tom, jak musíte brát studování Fa vážně. Dále promluvím o některých
situacích ve společnosti, které se nedávno vyvinuly, hlavně v Číně. Někteří studenti šli do
Zhongnanhai1, aby nahlásili určité problémy vůdcům země, a v rychlosti se k této záležitosti
vyjádřím. To, co právě teď publikují noviny v Hongkongu, je nesmysl, je to úplný zmatek. Čínské
noviny v jiných zemích převzaly útržky z hongkongských listů. Svět pravděpodobně ví, že
Hongkong má pouhých šest milionů obyvatel, přesto je tam tolik novin a časopisů a všechny bojují
o zprávy, aby víc prodaly a vydělaly. Takže si časem vyvinuly zvyk strašně nezodpovědného
zpravodajství. Dokáží chrlit drby, jak se jim zamane, lehkomyslně vymýšlejí zprávy nebo jen tak
spekulují o věcech za použití své představivosti. A pak o tom takhle píšou. Takže ty nejméně
seriózní noviny na světě jsou ty čínské listy v Hongkongu. Dokonce se odvažují psát o klepech a
drbech jako o oficiálních zprávách.
Rád bych se zde s vámi také podělil o svůj vlastní pohled. To, že naši studenti šli do
Zhongnanhai, aby vůdcům státu nahlásili věci, nebyl ani protest, ani zábor v sedě. Neseděli tam,
aby to místo okupovali. Někteří z těch lidí tam seděli proto, že dělali meditační cvičení. Neměli
slogany ani transparenty, nepodnikali žádné agresivní kroky a ani nepoužívali extrémní jazyk.
Všichni šli s dobrými úmysly a chtěli vůdcům státu povědět o tom, co si skutečně myslí. Situace se
liší od těch drbů, co poletují kolem, které si vymyslel úřad státní bezpečnosti. Jsou nějací lidé, co
pořád dokola omílají, že to, že jsme šli do Zhongnanhai, znamená to či ono. Není Zhongnanhai
sídlo vlády lidu? Nemohou tam lidé jít? Proč tam naši studenti šli? Bylo to, aby oponovali vládě?
Nešli tam místo toho nahlásit problémy vůdcům země a požádat je, aby zajistili pro lidi
spravedlnost? Proč by měly existovat klevety o tom, že to bylo organizované? Neměla by být vláda
šťastná, když se lidé dají dohromady, aby podpořili činnost vlády?
Samozřejmě, přemýšlejte o tom, proč tam šlo tak mnoho lidí? Ve skutečnosti si myslím, že počet
lidí, kteří tam šli, byl příliš malý! (Potlesk) Ale pozor, tím nepobízím všechny, aby tam šli. Co jsem
tím myslel? Je přes sto milionů lidí, kteří se tento Dafa učí. Takže když o tom přemýšlíte, relativně
řečeno, nebyl počet lidí, kteří tam šli, malý? A to proto, že počet žáků je tak velký, že? Tak proč tam
šlo tolik lidí? Věděli jsme, že policie v Tianjinu zatkla a zbila naše žáky a obvinila nás, že jsme
1

Zhongnanhai (čung-nan-chaj) – oblast v Pekingu, kde sídlí čínské vedení. Nachází se velmi blízko Státního úřadu pro
stížnosti, kde si lidé mohou stěžovat na chování státních orgánů a úředníků.
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kacířská sekta. My všichni se učíme, jak být lepšími lidmi. Kdybychom opravdu byli špatní lidé,
bylo by nám to úplně jedno, jestli nás nazývají zlými nebo cokoliv jiného, ne? My jsme však ve
skutečnosti opravdově dobří lidé. Tím, že jste nás označili za zlé, nezraňujete naše city? Protože se s
vámi nedalo rozumně domluvit a nemohli jsme vám situaci dobře vysvětlit, museli jsme to nahlásit
vůdcům v ústřední vládě. Udělat to nebylo špatné! (Potlesk) A to proto, že jsme nebyli nějaké hnutí
ani jsme neútočili na vládu; jednoduše jsme konstatovali, že úřad veřejné bezpečnosti vyřešil situaci
nesprávným způsobem. Takže na našem jednání nebylo nic špatného.
Někteří zpravodajští reportéři byli dost nezodpovědní. Jakmile vidí něco, z čeho mohou udělat
senzaci, je pravděpodobné, že si nějaký příběh vymyslí. Pak jim ale nedovolíme, aby nás zneužili.
Proto je můj postoj jasný, že jsme nebyli proti vládě; nebyl to žádný protest ani pochod a neudělali
jsme nic radikálního. Bylo to jen kvůli tomu, abychom nahlásili tu situaci. Tento člověk chtěl jít a
ten druhý člověk chtěl jít a všechno se to nasčítalo. Ze sta milionů lidí tam šlo jen něco málo přes
deset tisíc – ani ne zlomek. Není to ohromně málo? Kdyby ta situace byla horší nebo drastičtější,
myslím si, že by to nebylo jen deset tisíc, ale pravděpodobné mnohem víc. Nemůžete říci, že to bylo
špatné jen proto, že tam bylo velké množství lidí, kteří šli tu situaci nahlásit. Nahlásit problémy
vůdcům státu je zodpovědnost, povinnost a právo každého občana. Jak by to mohlo být zle? Není.
Nejsme proti vládě, ani se nepleteme do politiky; naopak dobrovolně se stavíme za zákony státu.
Není to tak? Jsme dobří lidé bez ohledu na to, kde jsme. To si o té situaci myslím.
My všichni víme, že kultivujeme. Protože je to kultivace, nic na naší cestě kultivace není
náhodné. Často říkám toto: jsou tu zároveň ti, co jsou proti ní, a ti, co ji podporují; ti, co v ni věří, a
ti, co nevěří; ti, co jsou dobří lidé, a ti, co jsou špatní; ti, co jsou počestní, a ti, co jsou zlomyslní.
Takové je lidstvo a takový je princip vzájemného vytváření a vzájemného potlačování. Pokud jsou
lidé, co se proti něčemu staví, nemusí to hned znamenat, že to není dobré. Víte, že kdyby nebyli
démoni, nemohli byste kultivovat. Když jsou proti vám, nedává nám to příležitost vidět vaše srdce,
vidět, zda jste odhodlaní a zda jste schopni kultivovat? Protože kultivace je vážná, pokud má
obyčejný člověk dosáhnout říše Dovršení, přemýšlejte o tom, bez žádných opravdových zkoušek,
jak by se to mohlo počítat? Takže takové zkoušky a takové situace tu budou.
Tím nechci říci, že ti, co dělají zlomyslné věci, nám vlastně pomáhají. Oni opravdu dělají špatné
věci. Ale já jejich špatných skutků využívám, abych kultivujícím poskytl příležitosti pro kultivaci.
Budete stále kultivovat, když jsou tu lidé, kteří tomu odporují? Považuješ to pořád za dobré, když
jsou lidé, co říkají, že není? Není to zkouška vaší mysli? Takže vám všem musí být jasné, že
kultivace je vážná a že absolutně nic se nestane náhodou.
Uvažovali jste o tomhle: díky tomuto incidentu se celý svět dozvěděl o tom, že se objevil Dafa!
(Potlesk) Tohle může dosáhnout k daleko širší škále lidí a k daleko větší oblasti než jakákoliv
aktivita k šíření Dafa, kterou byste mohli udělat vy. (Potlesk) Zároveň je to opravdu hodně vážná
zkouška pro studenty z pevninské Číny. Samozřejmě, tato slova jsou míněna pro kultivující. V
běžné lidské společnosti se to projeví obyčejným způsobem. Právě jsem vysvětlil svůj postoj –
takový je. Nezasahovali jsme ani jsme nenarušovali nikoho z vůdců státu, vládu, zákony a tak dále,
protože my jsme dobří lidé. Šli jsme tam jen proto, abychom nahlásili tu situaci.
To je vše, co k tomu mám. Protože toto je konference Fa, máte zkušenosti ke sdílení a díky nim
se prozkoumáte, abyste našli to, kde máte nedostatky, a opravdu se zlepšili. Dnes strávíme celý den
sdílením zkušeností. Zítra ráno budu odpovídat na vaše dotazy. Tato konference potrvá den a půl.
Doufám, že vy všichni budete při poslechu prezentací druhých lidí sedět potichu. Vážit si druhých
znamená vážit si sebe sama. Je to proto, že konference Fa je svatá a posvátná a vy kultivujete Dafa
vesmíru! Dobrá, to je vše, co řeknu. (Potlesk)
V průběhu včerejší Fa konference jsem ve vedlejší místnosti sledoval a poslouchal vaše projevy.
Myslím, že tato konference Fa probíhá velice dobře a je schopna splnit opravdové poslání
konference Fa. Konference vám umožňuje získat užitek a opravdově se zlepšit, takže je to velmi
dobrá věc. Dnes ráno se zaměřím na zodpovídání vašich otázek. To se stalo u našich konferencí Fa
běžnou praxí. Můžete pokládat jakékoli otázky, které máte. Vynasnažím se všechny vaše dotazy
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zodpovědět, dokud nám to čas dovolí.
Co se týká otázek o světských věcech, myslím si, že je nejlepší je nepokládat. A co se týká těch
věcí ve vašich zkouškách, ke kterým jste se ještě úplně neosvítili, ačkoliv byste se mě na ně rádi
zeptali, ty zkoušky jsou ve skutečnosti pro vás, abyste jimi prošli. Kdyby se vám zodpověděly, je to,
jako by vám už nezbylo nic, k čemu se osvítit, že ano? Ptejte se na víc otázek, které se týkají naší
kultivace. Měli byste pokládat málo těch, které se netýkají. Nejlepší je se na žádné neptat. Dobrá,
teď začněme.
Otázka: Protože tohle je první Fa konference na Novém Zélandu a my všichni jsme noví žáci,
doufali jsme, že Mistr bude přednášet o Dafa víc, aby nás v naší kultivaci vedl.
Učitel: Odpovídáním na vaše otázky vás ve skutečnosti učím Fa, protože položené otázky
souvisejí s naší kultivací. Když přijde na tyto věci, co nejvíc vám to objasním.
Otázka: Žiji v jednom domě v podnájmu. Člověk v druhém pokoji má spoustu qigongových a
náboženských knih a mohl by být posedlý duchem. Řekněte mi prosím, mohlo by mě to ovlivnit?
Učitel: Řekněme to takto – to, co kultivuješ, je Dafa a opravdová kultivační cesta. Takže ty
druhé qigongové praxe budou určitě potlačeny energií z tvé spravedlivé kultivace. Ony do tebe
zasahovat nemohou. Ale je jedna věc, kterou bych rád objasnil: pokud se nedokážete dobře ovládat
a budete je míchat, číst všechno a praktikovat všechno, pak se pravděpodobně dostanete do
problémů. Pokud si dokážete svůj xinxing uchránit, nebudete ovlivněni v žádném prostředí. Ve
skutečnosti se dá říci, že hodně lidí praktikuje špatné věci, ale uvědomujete si, že dnes není žádné
lidské prostředí čisté? Takže ať jsou naši kultivující kdekoliv, pokud si dáváte v mysli pozor a
kultivujete se poctivě a důstojně, o tyto věci se nemusíte bát. Nebudete mít žádné problémy. Protože
vaše obava samotná je připoutáním, jakmile to připoutání máte, musí být odstraněno. Takže ačkoliv
se může zdát, že je to zasahování od druhých, může to být ve skutečnosti způsobeno vaší vlastní
myslí.
Otázka: Když jste ve svých básních napsal „A pomáhejte Mistrovi při jeho cestě v tomto lidském
světě“ a „Přijďte nyní a pomozte mi otáčet Falunem“, mínil jste tím učedníky, nebo Buddhy, Taa a
Bohy?
Učitel: Obojí. Přemýšlejte o tomhle: dřív, když jsem učil Fa, pořádal jsem semináře. Ve
skutečnosti jsem vychovával elitu Dafa. Dnes jste to vy, kdo potvrzujete Dafa mezi běžnými lidmi –
vy jste ti, kdo tohle dělá. I naši noví studenti se stali zkušenými studenty a všichni jsou zapojeni do
šíření Fa a pomáhání více lidem získat Fa. Vaše kultivace, stejně jako vaše odhodlání v Dafa, jsou
pevné jako skála a pevně stabilizovaly Dafa. Zároveň je to, že můžete víc lidem pomáhat získat Fa
v běžné lidské společnosti, samo o sobě pomáhání Mistrovi. Samozřejmě, všechno se to dělá bez
záměru; je to nevyhnutelná součást vaší kultivace. Tak to prostě je. Samozřejmě, ti na vyšších
úrovních mají své situace a tak to tam chodí.
Otázka: Jak bych měl chápat tyto dva verše vaší poezie: „Ti, kdo tvrdí, že oplývají moudrostí, //
Ohánějí se svým umem tak zručně, // ale vše to činí v emoci.“
Učitel: V dějinách bylo mnoho slavných lidí, hodně jich je považováno za mudrce, a mnozí jsou
považováni běžnými lidmi za chvályhodné postavy, včetně mnohých ze slavných lidí dneška.
Všichni jsou však běžní lidé a nevyšli nad a za emoce. Má pocit, že něčeho dosáhl, a ostatní ho pak
vychvalují jako pozoruhodného, chytrého a oplývajícího moudrostí. Ve skutečnosti, jak to vidím já,
se to všechno dělá v říši emocí. Tohle to znamená. Nikdo z nich nevystoupil nad a za emoce a
všichni jsou v prostředí běžných lidí. Takže jsou to stále běžní lidé.
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Otázka: Moje dítě má dva roky a velice rád sleduje video, kde Učitel učí cvičení. Ale jeho otec je
zásadně proti tomu.
Učitel: Kultivace Dafa je k tomu, aby se lidé vrátili ke svému pravému, původnímu já a je
pravým účelem toho, že dnes na tento svět přišli. To, co jsem vám řekl, je rozhodně pravda. Ze
všech lidí na světě sem dnes ve skutečnosti nikdo nepřišel proto, aby byl člověkem. Ale ani
nemuseli nutně přijít, aby získali Fa. Protože existovat v lidské společnosti není naším cílem, jak
jsem právě zmínil, ne každý sem musel přijít získat Fa, ale všichni sem přišli kvůli Fa. Protože naše
existence v lidské společnosti není jediným cílem našich životů a konečným cílem života a
existence člověka je vrátit se, není pak to, co děláme, ta nejlepší věc? Možná že otec dítěte vám
oběma tím, že mu nedovolil kultivovat, pomáhal projít zkouškou. Mohou tam být i jiné faktory,
například opravdu zabránit vám oběma, abyste se kultivovali. Takže jak by ses na tyto věci měla
dívat? Cokoliv máš pocit, že je správné, prostě to tak udělej. Je na tobě, abys to posoudila.
Otázka: Lidé mají různé osobnosti. Je pravda, že čím výš je říše, kam se člověk kultivuje, tím
méně [osobnosti] má?
Učitel: Lidé mají různé osobnosti, ale ty nejsou stejné jako jejich původní povahy. Lidské
osobnosti jsou do velké míry projevem připoutání, kterých se nechtějí vzdát. Naše původní povaha
nám nebude v naší kultivaci překážkou, protože hodně lidí má velmi hluboce zakořeněné základní
vlastnosti. To jsou různé vlastnosti jejich bytostí. Někteří rádi dělají věci rychle a někteří rádi dělají
věci pomalu. Samozřejmě, to nezahrnuje návyky získané po narození, které si člověk vyvine. To,
jestli je vaše bytost rychlá nebo pomalá, vaši kultivaci nezbrzdí.
Ale ve studování Fa musíte být pilní, protože život člověka opravdu má omezený čas. Ačkoliv si
lidé v běžné lidské společnosti přejí získat věci, které přetrvají v jejich životech navěky, v tomto
lidském světě nemohou získat nic, pokud to není kultivací. Bez ohledu na to, kolik peněz máte, jak
vysoké postavení máte nebo jak pohodlný život máte, s sebou si nic vzít nemůžete. Přijdete sem s
ničím, jen se svým tělem, a nemůžete si nic odnést, když odcházíte. Jediná věc, kterou si odnést
můžete, je to, co se získá kultivací, protože se to nese přímo na Opravdovém těle člověka. Takže je
to nesmírně cenné a nanejvýš těžké získat. Proto si to zaslouží, abyste si toho vážili víc než cokoliv
jiného. Určuje to, co člověk získá navěky, a určuje to, jaký způsob existence a prostředí pro něj
bude utvořen na různých úrovních. Toto lidské místo je strašné, ale člověk zde může kultivovat;
nebesa jsou velice dobrá, ale není tam lehké kultivovat. Je to přesně kvůli utrpením v tomto lidském
místě, že tady lidé mohou kultivovat.
Otázka: Když je člověk dobromyslný, je pro něj snadnější kultivovat? Je kultivace těžší pro
někoho, kdo se snadno rozčílí?
Učitel: Právě jsem řekl, že člověk má charakteristické vlastnosti své bytosti. Ale co se týká
rozčilení se, to není součást vrozené povahy člověka. Mohu vám říci, že když se člověk rozčílí, je to
určitě způsobeno jeho démonickou povahou. Proč? Někdo by si mohl pomyslet: „Myslel jsem to
dobře. Přestal jsem se ovládat, abych ho naučil, jak se chovat.“ Nebo: „Přestal jsem se ovládat,
abych ho přiměl udělat dobře svou práci.“ To způsobuje démonická povaha a říká se tomu „použít
špatné k boji se špatným“, protože jste používali démonickou povahu, abyste druhé přiměli dělat
dobré věci. Pokud se k němu chováte s laskavostí a laskavě mu řeknete, že by měl něco udělat
dobře, myslím si, že bude pohnut a opravdu to udělá dobře ze své vlastní vůle, místo toho, abyste ho
k tomu nutili vy. Pak si bude vést ještě líp. Takže v kultivaci musíte postupně odstraňovat tu
slabinu, že se přestanete ovládat. Vždy jste měli pocit, že je dost těžké se ovládat; ve skutečnosti to
těžké není. V mnoha případech jste mohli věci vyřešit líp, kdybyste použili zdravého rozumu. Takže
se nemůžete přestat ovládat.
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Když jste se přestali při někom ovládat, dali jste mu ctnost. Přestat se ovládat vskutku může té
druhé straně snížit karmu. To je jisté. Je to proto, že jste se k němu chovali jako démon, ať už v
denním životě nebo v otázce kultivace, a to mu umožnilo snížit si karmu. Ale to, co jste dostali,
mohla být karma, která byla přenesena od něj. Takže si myslím, že jako kultivující byste takovou
věc dělat neměli. Ať si dělá vlastní kultivaci a přetvoří si vlastní karmu.
Otázka: Mám v kultivaci spoustu trápení a problémů, a tak se zaměřuji na spasení sebe sama a
nebyl jsem schopen šířit Fa. Je pravda, že se můžu kultivovat jen na stav Arhata?
Učitel: Tak to není. To je teorie v buddhismu. Každý student Dafa má jiný kultivační stav. Není
to tak, že každý musí šířit Fa. Nejsou žádné předpisy, které říkají, že musíte dělat tohle nebo ono.
Moci přemýšlet o šíření Fa a zda to děláte, když se setkáváte s lidmi v denním životě nebo to děláte
organizovaně, jsou ve skutečnosti projevy studentovy vlastní kultivace a je to skvělá věc. Je to
zrovna jako konference Fa, kterou dnes máme: někteří lidé jsou schopni o svých zkušenostech
hovořit, zatímco druzí to nedokáží, i když se také kultivují. To jen každý má v kultivaci různý stav.
Souvisí to s tím a není to problém.
Otázka: Jak mám chápat strasti, které si sám přivodím? Pokud se překonají, počítají se za
zkoušky, kterými jsem v kultivaci prošel?
Učitel: Řeknu ti: možná, že jsi schopen překonat útrapy, které sis přivodil sám, ale to jsou jen
útrapy ve tvém běžném životě. Proč? Protože nebyly sestaveny pro tvou kultivační cestu a protože
každý krok je sestaven systematicky – připoutání, která musejí být odstraněna, kdy se zlepšíte po
překonání určitých výzev, část vašeho těla, která by měla být obohacena, které části problému
budou vyřešeny, jaké věci se kultivací vynoří, které říše dosáhnete... všechno tohle je systematicky
sestaveno. Takže když představíte něco navíc, rovná se to narušování této sestavy věci, které byly
pro vás systematicky uspořádány.
Takže byste neměli úmyslně hledat strasti ani byste neměli něco záměrně plánovat. Kultivujte
přirozeně. Pokud budete moci dobře projít vším, s čím se setkáte, bude to velice dobré. Pokud se,
když se setkáte s nějakými potížemi, dokážete podívat do svého nitra a najít vlastní připoutání, to je
přesně kultivace. Víte, že jsou lidé, kteří se kultivují v horách. Ve skutečnosti jsou ve vysokých
horách v této oblasti, to jen lidé o nich nevědí. V mnoha vysokých horách na světě jsou kultivující.
Někteří z nich kultivovali po tisíce let a ve zvyšování úrovně jsou velmi pomalí. Kultivují pouze
snášením útrap. I když útrapy mohou lidem opravdu umožnit se kultivovat a odstranit nějakou
karmu, pokud nekultivují podle principů Fa, jejich kultivace bude určitě pomalá. A protože neznají
principy Fa na tak vysokých úrovních, nemohou do tak vysokých říší pokročit.
Proč dnes můžete tak rychle kultivovat? Ve vašem současném stavu si nedokážete představit, jak
rychle postupujete. Od té doby, co jsem učil Fa, je to jen několik krátkých let, a už je hodně lidí,
kteří mohou splnit standard pro Dovršení. To je prostě neuvěřitelné. Je to proto, že se učí Dafa, a
pro Dafa je velmi snadné přizpůsobit člověka. Vzpomínám si, že jsem dával tento příklad: když se
do pece rozžhavené oceli vhodí pilina nebo odštěpek dřeva, okamžitě po něm nespatříte ani stopu.
Člověk je jako ten kousek dřívka a tento Dafa vesmíru je jako ta pec s rozžhavenou ocelí.
Přizpůsobit člověka, přizpůsobit jednu osobu, je zrovna tak snadné. Ale já to tak udělat nemůžu,
musím vás nechat kultivovat samotné. Kdybych to tak udělal, rovnalo by se to stvoření nové
bytosti; možná byste měli svůj původní vzhled a vlastnosti, ale ten konečný výsledek už byste
nemuseli být vy. Proto vám říkám, abyste se opravdově kultivovali, opravdově stoupali a dosáhli
osvobození.
Otázka: Je v pořádku při dělání cvičení odříkávat tu a tam cvičební formulky?
Učitel: To nedělej. Dělání cvičení je dělání cvičení. Protože cvičení vyžaduje poklidný stav,
9

člověk by se měl co nejvíce snažit na nic nemyslet. A studování Fa je studování Fa. Takže musí být
odděleny. I ty čtyři verše na začátku každého cvičení by se měly odříkávat jen před děláním cvičení,
a ne během něho. Takto je snažší dosáhnout poklidného stavu.
Otázka: Noví žáci musí pochopit principy praxe a i někteří zkušení žáci dělají pohyby nepřesně.
Učitel: Pokud nejsou přesné, opravte je. Co se týče pochopení Fa, prostě jim dejte studovat Fa.
Musí to být odděleno od dělání cvičení. Musíte požádat ty lidi, kteří Fa nestudují, aby Fa studovali;
jinak budou dělat cvičení zbytečně. Řeknu vám, víte, co je ta největší škoda? Ti, co vstoupili do Fa,
ale nechali si ho ujít, nebo ti, co ho nepřijali, i když jim byl dán – toho budou navěky věků hluboce
litovat. Nedokáží si představit tu bolestnou lítost, kterou budou navždy cítit! Je to proto, že mnohým
životům je souzeno, aby sem přišly získat Fa. Za ty dlouhé věky jsou tu také životy, které ztratily
své spravedlivé myšlenky, které jsou méně a méně schopny vědět, proč zde jsou, a tak snadno
sejdou na scestí. Jakmile jsou jednou ztraceni, je to opravdová… Samozřejmě, je štěstí, že principy
Fa mohou tyto problémy vyřešit. Jediným důvodem k obavám je to, že ho nečtete; jediným
důvodem k obavám je to, že se ho neučíte. Mohu ve vás probudit všechno a mohu vyčistit všechno,
co překrylo vaši původní povahu.
Otázka: Mohu si během meditace v mysli prozpěvovat cvičební hudbu?
Učitel: Nezpívej. Proč člověk poslouchá hudbu, když praktikuje? Je to proto, že jsem vzal v
úvahu, že [podmínky, za kterých] dnešní lidé kultivují, jsou jiné než podmínky všech ostatních
kultivujících v minulosti. Vy máte zaměstnání, ve společnosti jste zaneprázdněni prací a studiem, a
tak je pro vaši mysl těžší se uklidnit. Účelem toho, že posloucháte hudbu, je přesně to, abyste mohli
vstoupit do stavu klidu. Používá se jedna myšlenka poslouchání hudby, aby se vám zabránilo v
přemýšlení o jiných věcech. Používá se jedna myšlenka k nahrazení tisíce jiných myšlenek. Ale
poslouchání hudby se může lehce stát připoutáním samo o sobě. Naštěstí je naše hudba posílena
energií a má obsah našeho Dafa. Takže byla přeměněna na způsob, kdy vám může být k prospěchu
a můžete se zlepšovat v kultivaci. To je úloha, kterou hudba Dafa hraje. Nezaměřujte se na povrch
melodie; jinými slovy, nepřipoutávejte se.
Otázka: Viděl jsem otáčející se šrivatsu. Byla to značka vrytá Mistrem?
Učitel: Obecně řečeno je značka vepsána na čele člověka. Ty, které vidíte, že jsou v jiných
stavech, jsou jen symboly šrivatsy, což je znak buddhistické školy.
Otázka: Buddha Šákjamuni snášel spoustu útrap, když sestoupil zachraňovat lidi. Je stále na
úrovni Tathágaty?
Učitel: Buddha Šákjamuni je Tathágata a to je rozhodně pravda. Ale nikdo nehovořil o tom, na
jaké úrovni byl. Buddhům a Králům Fa na různých úrovních se všem říká Tathágata. Nikdo o tom
nemluvil a nemá se to vědět.
Otázka: Proč škola taoismu také odříkává „Buddha Amitábha“ a „Bódhisattva Guanyin“?
Učitel: Ten opravdu systematický taoismus se utvořil až v dynastii Ming [1368–1644 n. l.].
Předtím v taoistické škole žádné náboženství nebylo. Jednoduše na sebe bralo formu, kdy mistr vedl
v kultivaci skupinu učedníků. I když tam byla skupina lidí, nevyvinul se do plnohodnotné podoby
náboženství. Po dynastii Ming se jeho podoba stala v podstatě identickou s podobou v klášterech a
náboženstvích. Protože se Tao musí kultivovat s čistou myslí, kultivovat se v osamocení a klidu,
nemá složku nabízení spásy všem vnímajícím bytostem. Jaké jsou účely náboženství poté, co se
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utvoří? Jedním je umožnit lidem kultivovat k Dovršení; tím druhým je, že náboženství mohou vést
lidi ve společnosti jako celku, aby si zlepšili své srdce a mysl. A tak začal taoismus dělat tyto věci
také, provádět pro lidi náboženské obřady a nabízet lidem spásu. Protože se následovníky stalo
velké množství lidí, musel jim nabídnout spásu. Nabízet spásu lidem znamená, že nemůže
zachraňovat jen jednoho nebo dva lidi – to by se nenazývalo „nabízet lidem spásu“, ale „vychovávat
učedníky“. A tak také začal používat tituly jako Buddha, Bódhisattva nebo Arhat. [Náboženství], o
kterém jsem právě mluvil, je běžné Tao – ne Velké Tao. Objevilo se v nedávných dějinách.
Otázka: Do těla se mi dostal duch posednutí, protože jsem praktikoval jiný qigong. Pak vstoupil
do těla mého syna a ten qigong ho učil. Bude jeho posednutí duchem odstraněno mnou?
Učitel: Pokud se člověk jednoduše dostal blízko Dafa, ale opravdu do něj nevstoupil – pokud
prošel okolo nebo jen pozoroval zvenku – to je ta nejsmutnější věc! Všechno, co zde učím, je k
tomu, abych vám pověděl, jak být kultivující. Pokud se nemůžete vzdát svých připoutání, nikdy se
kultivujícím nestanete. Můžete být pouze uvězněni v trápení, zatímco jste k těm svým ubohým
věcem připoutáni. Já ty věci pro učedníky, kteří opravdově kultivují, urovnám, ale musíte být
kultivující. Jak jdete vpřed, musíte si dokonce z mysli vymazat to, co jsem právě řekl o urovnání
vašich věcí. Vůbec bys neměla ani pomýšlet na to, co pro tebe může Mistr udělat – [prostě si
mysli], že pro tebe nic neudělám. Měla bys jen studovat Fa a zocelovat se v Dafa. Co se týká věcí o
tvém dítěti, vůbec bys na ně neměla myslet. Nebudeš schopna je vyřešit, i když k nim budeš celý
svůj život připoutána. Až už k nim připoutaná nebudeš, o ty věci se patřičně postarám.
Jak by to mohlo být tak, že když se člověk dovrší, pořád má kolem sebe tolik problémů? Jak by
to mohlo být dovoleno? Já pro vás všechno vyřeším – nejen ty staré účty, které jste si nahromadili
jeden život za druhým, ale také předurčené vztahy, které jste si utvořili. Kultivovat se k Dovršení
není pro člověka snadná věc. Dluhy, které život za životem dlužíte, a účty, které chcete vyrovnat z
života za životem – a je jich tolik – všechno tohle se pro vás musí vyřešit. Než se dovršíte, opravdu
musíte být čistou Osvícenou bytostí, skrz na skrz. Jak byste se mohli dovršit, pokud nesplatíte ty
početné věci, které jste si táhli s sebou, a ty mnohé, mnohé dluhy a pocity křivdy, které musíte
urovnat? Přesto o těch věcech nevíte, a ani je nemůžete vyřešit. Můžete k nim pouze být celý svůj
život bolestně připoutáni; nemůžete je vyřešit. Teď, když jste se setkali s Dafa, proč se těmi věcmi
trápit? Upokojte svou mysl. Pořád vám ještě zbývá alespoň jeden nádech a pořád máte aspoň jednu
spravedlivou myšlenku, ne? Prostě jen kultivujte Dafa. Řekněme, že si opravdu nejste schopni
uchovat ty své ostatní části: můžete si aspoň uchovat tu část se spravedlivou myšlenkou? Kromě
toho, když opravdu dosáhnete v budoucnosti Dovršení, jak bychom se o ty věci mohli nepostarat?
Ale jestli jste k těm věcem tak silně připoutáni, jak bych věci měl řešit, když přijde na vás?
Jakákoliv myšlenka je připoutání a připoutání se nevytvoří jen za jeden nebo dva dny. Tolik času
uplynulo, s tolika připoutáními a s tolikým strachem, jak bys mohl být kultivujícím? Je pro vás
dobré slyšet tato silná slova.
Otázka: Některé mé myšlenky jsou způsobeny myšlenkovou karmou a vím, že je to pro mě
příležitost si karmu přeměnit. Učiteli, promluvte prosím o tom, jak se s tímto vypořádat.
Učitel: Odložte to připoutání, kultivujte čestně a důstojně – takto! Pokud některý z vás studentů
zde má momentálně na mysli určité věci, kterých se nemůžete vzdát, v této chvíli se jich vzdát
můžete. Zaručuji, že když dnes vyjdete z přednáškového sálu, budete mít o těchto věcech jiný
způsob uvažování. Kultivace je proces vzdávání se lidských připoutání do co největší míry. Proč si s
tou věcí děláte takové starosti? Je to proto, že věc, která vám v mysli přetrvává, ke které jste
připoutáni a tolik vám na ní záleží, je zeď – zeď, která vám brání opustit lidství. Já po vás žádám,
aby se každá vaše myšlenka postupně odpoutala od lidství a vstoupila do božského stavu. Přesto je
každá vaše myšlenka spojena a svázána s tímto místem lidí. Je to zrovna jako loď, která se chystá
vyplout, ale jejíž lana jsou přivázána k loděnici. Uvázáno je mnoho lan a vy nemůžete odplout,
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pokud je neodvážete.
Otázka: Někteří žáci jsou po dlouhé časové období ve stavu odstraňování choroboplodné karmy.
Znamená to, že zůstávají na stejné úrovni a nejsou schopni pokročit dál?
Učitel: Na té úrovni zůstávají opravdu příliš dlouho a jinými slovy ta připoutání přetrvávají
příliš dlouho. Mezi studenty jsou obecně dvě situace. Někteří říkají, že jsou ke svým zdravotním
problémům připoutáni příliš dlouho. Jak víte, vaše kultivace není jen k dosažení jednoho jediného
cíle. Musí odstranit vaši karmu, zatímco se zlepšujete. Pokud jste ke karmě připoutáni, nebudete se
moci zlepšit a nebudete si moci zlepšit xinxing a v tom případě nebudete schopni tou zkouškou
projít. To utrpení se potáhne dlouhou dobu. Tím chci říci, že jste nebyli schopni učinit pokrok ve
své kultivaci a zůstáváte v té fázi. Pokud byste opravdově, pilně činili pokrok a zlepšovali se, tou
zkouškou byste prošli už dávno. Ale vy jste se k tomu za tak dlouhou dobu pořád neosvítili. A
naopak, vyvinuli jste si připoutání k tomu zdravotnímu problému samotnému, což otřáslo vaší
pevnou vírou v kultivování Dafa. Výsledkem je, že než se jedno trápení překoná, další se nakupí
jedno za druhým a ta zkouška bude ohromná. Samozřejmě, nemůžeme vyloučit, že někteří žáci
prostě mají hodně karmy. Kultivace je složitá. Ale myslím si, že většina případů je způsobena příliš
pomalým stoupáním v úrovních, což ten stav prodlužuje.
Otázka: Je v pořádku ukazovat přednášky Fa, které jste měl při různých příležitostech, jako vaše
setkání s jednotlivými žáky nebo když žáci nahlašovali situace a kladli otázky?
Učitel: To není dobře! To vůbec není dobře! V některých soukromých prostředích, když jsem
nikomu nedovolil nahrávat nebo natáčet, někteří lidé trvali na tom, že si v kapse schovají diktafon.
Ten člověk se mě snaží podvést, ale ve skutečnosti klame jen sám sebe. To proto, že celá vaše
kultivace, stejně jako celé vaše zlepšení, je procesem kultivování se. Všechno, co se schovává, je
jen jako dětská hračka. Věci, které probírám ve specifických prostředích, se nevztahují na věci
obecně. Nebude to tedy zasahovat do druhých, když ukazuješ věci, které postrádají obecné
uplatnění? Řeknu vám, že principy Fa jsou ohromné. Já učím Fa z pohledu makroskopického a jako
celek a neřekl jsem vám podrobnosti. Kdybych to udělal, bylo by pro vás velice těžké kultivovat.
Jste jedním z těch, co kultivují v Dafa, a být zodpovědný k Dafa je být zodpovědný k sobě. Pokud
by tento Dafa sešel jeden krok z cesty, nemohli byste se vrátit. Kdyby Fa nebyl spravedlivý,
nemohli byste kultivovat k Dovršení.
Otázka: Naučila jsem se dívat do sebe a vědomě odstraňuji špatné myšlenky, které jsou v mé
mysli, ale někdy když poukáži na špatné myšlenky někoho jiného, rozzlobí se na mě. Vytvořila jsem
karmu?
Učitel: To není vytváření karmy. Je dobře, že jsme schopni všímat si připoutání, která máme, ale
neměli bychom být lidé, kteří si dělají starosti s každou maličkostí.
Co se týká poukazování na ně u druhých, pokud jsi to udělala s dobrými úmysly, tak by se to
mělo dělat. Neměli byste se starat o dobro druhých, když kultivujete? Měli byste myslet nejdřív na
druhé. Když vidíte nedostatky někoho jiného, proč mu to neříct, když se také kultivuje? Bez ohledu
na to, jak to přijme, pokud je nutné mu to říct, měli byste mu to dát najevo. Měli jste laskavý úmysl
a Mistr to viděl a není nutné, abyste to ukazovali druhým. V případě, kdy nepřijme to, co jste řekli,
ať už to přijme či ne, dotkli jste se připoutání, která si musí odstranit, a myslím si, že to poslouží
jako katalyzátor pro jeho zlepšení. Nemusí se k tomu osvítit hned na místě, ale může později. Pokud
se k tomu pak stále neosvítí, použiji ústa druhých lidí, abych ho na to upozornil. Pokud to stále
nepochopí, narazí si hlavu a bude mít na ní velkou bouli. (Učitel se směje). Jen žertuji! Kultivace je
ve skutečnosti odstraňování připoutání. Pokud chcete pochopit, jak kultivovat, musíte číst knihu
Zhuan Falun a číst ji znovu a znovu. Pokud byste objevili svá vlastní připoutání, ale nebyli ochotni
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je odstranit, byl by to váš problém. Pokud nejste schopni je objevit sami, ale poukáží vám na ně za
vás ostatní a vy se pak naštvete, pak se můžete podívat do Zhuan Falunu. Nemusíte ji číst s
nějakým účelem v mysli, prostě vezměte Zhuan Falun a bez ohledu na to, zda je v čínštině,
angličtině nebo nějakém jiném jazyce, když ji namátkově otevřete, je zaručeno, že ta část, kterou
otevřete, se bude přímo týkat vás. Je zaručeno, že to tak je. Ale nedělejte to jako pokus. Záměr dělat
pokusy je nesmírně špatný; je to znevažování Fa. Takže pokud to chcete vyzkoušet, nebude to
fungovat ani vám to nepomůže.
Otázka: Jsou to dva roky, co jsem začal studovat Fa, a můj xinxing se zlepšuje. Ale nezažil jsem
žádné velké fyzické utrpení. Stará se ještě Mistr o mě?
Učitel: Kultivoval ses dva roky. Přemýšlej o tom: kdybych se o tebe nestaral, opustil bys tuto
kultivační cestu už dávno. Ve skutečnosti by ses neměl porovnávat s druhými. Možná si myslíš:
„Ostatní se setkali s velkými utrpeními, jako třeba že je srazilo auto. A i když to auto bylo
poškozeno, je to fyzicky nezranilo. Také bych takovým utrpením měl projít.“ Každý má v kultivaci
jinou situaci. Možná jsem to pro tebe neuspořádal a možná používám jiné způsoby, jak ti pomoci
odstranit karmu. Ve skutečnosti, kdyby byla všechna utrpení stejná, nebylo by pro vás nic ke
kultivování – všechno byste to věděli, hned jak byste viděli, že to přichází. Kdyby bylo všechno, na
co narazíte, stejné jako u druhého člověka a vy byste jen dělali to samé, to by nebyla kultivace. A
tak se situace každého hodně různí.
Otázka: Mé dítě si zvyklo na poslouchání nahrávek Učitelových přednášek Fa. Hraji mu je také
před spaním. Způsobí to, že bude ospalý hned, jak poslouchá Fa, až vyroste?
Učitel: Nezpůsobí. Udělalas to dobře. To dítě rádo poslouchá, protože stránka jeho prapůvodní,
původní povahy tomu rozumí. Poté, co děti dosáhnou věku tří let, ty prapůvodní věci postupně
ubývají a jsou pohřbívány. Děti jsou pořád celkem nevinné po třech a před šesti lety věku. Mají
tendenci vytvářet si vlastní názory po šesti letech.
Otázka: Jak byla zasazena předurčená spojení pro kultivaci?
Učitel: Některá se utvořila na různých úrovních a některá se utvořila v tomto lidském místě.
Otázka: V naší oblasti ještě nebyly ve společnosti veřejně rozdávány materiály Dafa v masivním
množství. Je to kvůli nějakému konkrétnímu důvodu?
Učitel: Vy všichni si vedete v kultivaci dobře. Co se týká formy, v podstatě se kultivujete podle
formy Dafa a tam není žádný problém. Co se týká materiálů, některé oblasti je mít mohou a některé
ne. V pevninské Číně jsou oblasti, kde se musí několik desítek lidí dělit o jednu knihu, kde mají
akutní nedostatek materiálů. Obzvlášť na venkově je knih opravdu nedostatek. Knih je mimořádně
málo. Tyto problémy se vyřeší.
Otázka: Jak se můžeme činit lépe v porozumění Fa na základě Fa?
Učitel: Ten největší důvod, proč lidé nechápou Fa na základě Fa, je ten, že se dívají na Fa s
představami běžných lidí a hovoří o Dafa za použití běžných lidských pojmů, jako nezasvěcený
člověk. Pokud člověk opravdu chápe Fa na základě principů Fa, to, co řekne, bude Fa a jeho
chování bude také chování učedníka Dafa. To je pilná kultivace. Jeho mluva je jiná. Mluví o tom,
jak být ještě pilnější při pilném dělání pokroků v kultivaci. Zato ti, co nedokáží o Fa mluvit na
základě Fa, ho chápou jen vnímáním nebo lpí na uvažování běžného člověka, kdy pouze cítí, že
Dafa je dobrý a hovoří o Fa v pojmech běžných lidí. Tak to obvykle je. Rozdíly jsou dost podstatné.
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Otázka: Poslední dobou jsem sklíčený a nedokáži dělat věci energicky. Je to lenost?
Učitel: Buď pilný! Seber se! Řeknu ti, že tohle je další projev démonické povahy a je to
způsobeno myšlenkovou karmou. Kvůli tomu jsi uvízl přesně v tom stavu a blokuje to tvůj pokrok.
Pokud chápeš Fa na základě principů Fa a opravdu postupuješ vpřed s pílí, prolomíš se tím.
Otázka: Můj tříletý vnuk se rád dívá na Mistrův obrázek a znak Falunu. Říká věci jako: „Falun
se otáčí na nebesích a zemi, dosáhnout Dovršení znamená vrátit se domů.“ Ale otec dítěte často
zasahuje do jeho učení Fa. Jsou určité věci, do kterých nemohu přímo zasahovat.
Učitel: Nejdřív musíš prozkoumat sama sebe, jaké to má důvody. Protože tomu jeho otec
nerozumí a nenechá ho kultivovat, nedělej to v jeho přítomnosti. Přemýšlej o tom: kultivace je ta
nejsprávnější věc. Protože tomu jeho otec nerozumí a ty to nemůžeš jasně vysvětlit, můžeš s dítětem
o tom hovořit někdy později. Víš, že on není obyčejné dítě. Má teprve tři roky, ale jeho slova nejsou
něco, co mohou říkat běžní lidé.
Otázka: Existuje nějaká podobnost mezi touhou běžných lidí uspět a připoutáními, o kterých jste
hovořil?
Učitel: Dafa vesmíru vytvořil prostředí pro životy na různých úrovních, ve kterých mají
existovat, a vytvořil životy na různých úrovních. Lidé jsou zkrátka na nejnižší úrovni prostředí a
jsou to životy stvořené Dafa vesmíru. Na této úrovni pro lidi vytvořil principy, které by měli znát.
Co se týče podobností s Dafa, nemůžu s tebou souhlasit. Touha uspět může být pro lidi dobrá věc.
Ale tak tomu je pro obyčejné lidi. O čem tady mluvím já, jsou kultivující. Kultivujícím se daří vést
si dobře v práci a ve studiu, které mají dělat, ale nejsou k tomu připoutáni.
Otázka: Je připoutáním usilovně na škole studovat, aby byl člověk nejlepší ve třídě?
Učitel: Tuto věc jsem vysvětlil velice jasně. Hodně dětí se nejenže dobře učí Fa, ale také se na
studiích ve škole umisťují jako první nebo druzí. Spousta jich je takových, je jich hodně. Není to
tak, že jsou nutně připoutány k akademickým úspěchům, ale že kultivací Dafa pochopily, co by
měly dělat. Jsou schopny dobře vyvážit školní studium a Fa. Žáci by si měli ve školní práci vést
dobře. To pochází z pochopení Fa; vědí, že by měli být dobří lidé, ať jsou kdekoliv. Vědí, že když
jsou studenty, měli by pilně studovat. A pak se jim přirozeně dobře daří. Pokud pilně studují a plní
si své úkoly, budou přijati na dobrou školu nebo na univerzitu. Nedosáhnou toho tím, že jsou
připoutáni k dobrým školám nebo k vysokému skóre nebo k univerzitě. Často říkám tohle: když
jsou lidé posedlí myšlenkou na dělání něčeho nebo něco chtějí získat, výsledkem je často pravý
opak; když jen přemýšlíte, jak si v něčem vést dobře, přijde to přirozeně.
Otázka: Pokud někdo tráví v práci spoustu času a námahy a usiluje o dokonalost, je to
připoutání?
Učitel: Pokud děláš v práci hlouposti a neděláš svou práci dobře, myslím, že se nebudeš cítit
klidně, když dostaneš výplatu. To proto, že kultivující by měl být dobrým člověkem všude, kde je.
Není to o tom, být dobrým člověkem kvůli samotnému bytí dobrým člověkem. Jsi kultivující a měl
bys být schopen všechny tyto věci dobře vyřešit. Tak by to mělo být.
Otázka: Bojím se, že nebudu schopen uspět v kultivaci. Rozhodl jsem se, že pokud nedokáži v
tomto životě uspět, budu v kultivaci pokračovat ve svém příštím životě.
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Učitel: Zdáš se být celkem odhodlaný, ale ve skutečnosti vůbec odhodlaný nejsi. Co se stane,
když se tvůj současný stav objeví znovu ve tvém příštím životě? Pokračoval bys pak zase v
kultivaci v tom životě po tom příštím? Musíš být odhodlaný nenechat si ujít tuto předurčenou
příležitost a pak budeš určitě schopen v tomto životě uspět.
Otázka: Teď jsem pochopil, že Falun Dafa se nebude budoucímu lidstvu široce šířit. Pak není
nutné, abych v kultivaci v příštím životě pokračoval. Je tohle uvažování správné?
Učitel: Říkal jsi, že v tomto životě nemůžeš uspět a že budeš v kultivaci pokračovat ve svém
příštím životě, ale že v příštím životě žádný Falun Dafa nebude, takže je k ničemu v té době
kultivovat. Ale protože jsi poslal tu otázku, znamená to, že pořád máš vůli kultivovat. Buď pilný.
Opusť svá připoutání a opravdu kultivuj. Co je to, čeho se nemůžeš vzdát? Víte, že žádná událost v
tomto vesmíru se nestane náhodou. Taková obrovská událost se stala v lidské společnosti – mohlo
by to být náhodou? Nemohu vyzradit věci o lidstvu budoucnosti, protože pak byste se přišli učit s
připoutáním. To by bylo učení se s připoutáním. Domnívám se, že důvod, proč nedokážeš být pilný,
je ten, že zatím nemáš dostatečné pochopení Fa. Způsob, jak tento problém vyřešit, je jednoduše
číst víc knihu. Zabere ti to jen trochu tvého času a ani ti to nezpůsobí fyzické nebo duševní utrpení.
Čti víc knihu, zkus vyřešit své problémy a uvidíš, zda dokážeš pilně postupovat a zda dokážeš v
kultivaci vytrvat.
Otázka: Žáci z Hongkongu zdraví Mistra!
Cítíme hluboký zármutek nad překroucenými zprávami o Mistrovi a Falun Dafa v
hongkongských médiích. Poslali jsme médiím otevřené dopisy, abychom napravili jejich nepřesné a
překroucené zprávy. Po poslechu Mistrových přednášek Fa v Sydney a na Novém Zélandu jsme my
učedníci ještě odhodlanější jít vpřed na cestě Mistrova Falun Dafa, opravdu kultivovat a šířit Fa.
Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk) Není možné, aby Falun Dafa poskytl každému člověku na
světě výtisk knihy a není možné poskytnout výtisk knihy každému z více než miliardy lidí v Číně a
pak posuzovat, na jaké pozici by měli být umístěni. Lidé mají stránku, která si je vědoma, stejně
jako stránku, která není. Ačkoliv na povrchu si vědomi nejsou, ve skutečnosti mají všichni stránku,
která si je vědoma. Když se lidé seznámí se slovy Falun Dafa a Zhen, Shan, Ren, v jejich mysli
vyvstanou nějaké myšlenky. Podle toho, co si v té chvíli myslí, to může určit jejich budoucnost a
určit jejich pozici. Takže bez ohledu na to, co bylo ve zprávách a jak to vyřešili, jak jsem řekl včera,
lidé téměř v každém koutě světa uslyšeli o tom, co se stalo; každý má tendenci mít o tom své vlastní
myšlenky. Není to jednoduchá věc. S tak vážným Dafa, přemýšlejte o tom: cokoliv ten novinář
napsal, bude muset nést zodpovědnost za to, co udělal. A neomezuje se to pouze na tohle, protože
každičký člověk v běžné lidské společnosti a každá bytost budou v budoucnu muset nést
zodpovědnost za všechno, co udělali. Tohle je absolutní pravda – je to absolutní realita. Útočit na
Dafa není samo o sobě malá věc, protože lidské bytosti byly tímto Fa stvořeny. Pokud se člověk
staví dokonce i proti tomuhle, kde skončí?

Otázka: Mně, vašemu učedníkovi, tekly slzy po tvářích, když jsem četl knihu Hong Yin, a
obrovsky mi to prospělo. Je to další nesmírně cenná kniha pro naši kultivaci.
Učitel: V té knize jsem psal hlavně o věcech v kultivaci a věcech, které souvisejí s Fa. Uvažoval
jsem, že by vám mohlo její čtení pomoci se zlepšit, a tak jsme ji vydali.
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Otázka: Co se týká věcí, které se přihodily v Pekingu, my všichni bychom to měli snést a být
odhodlaní v Dafa.
Učitel: Je samozřejmě v pořádku, že lidé zvládají kultivovat sami. Ale pokud vás druzí obviňují,
že jste zlá cesta, a vám je to jedno, řekl bych, že to není úplně v pořádku. To proto, že každý z
našich žáků kultivuje v Dafa a ví, jak je Dafa cenný. Vážit si Dafa znamená vážit si sám sebe. V
průběhu učení se Dafa se často setkáte s nějakými zkouškami, včetně zkoušek ve vašich snech, v
každodenní práci nebo v denním životě. Jsou jako vědomostní testy, které se provádějí po určitém
čase učení, aby se zkontrolovalo a vidělo, zda jste pevní a dobře se učili. A mohu vám říci, že budou
zkoušky i v době, kdy se konečně Dovršíte v Dafa.
Otázka: Pokud by se odstranily geny, které způsobují genetické choroby, měli by ti, kteří jsou
jimi ovlivněni – například laboratorní technici a děti počaté poté, včetně těch v této dimenzi i jiných
dimenzích, nějaké zisky nebo ztráty?
Učitel: Jak bych to vysvětlil? Vy nejste schopni dotknout se věcí v jiných dimenzích. Lidé
neustále prozkoumávají pole vědy o lidském životě, ale to, co vědí, je pouze stav toho nejzevnějšího
povrchu lidského těla, který je tvořen molekulami. Ale lidé nikdy nebudou vědět, co tvoří lidský
život od základu. Ačkoliv se lidé snaží dostat ke kořenu lidského života a vypátrat, co život
skutečně je, tyto věci zůstanou pro lidstvo navždy záhadou. Lidé nemají v žádném případě dovoleno
tuto informaci vědět. Co se týká toho, zda budou lidé bez nemoci, když se odstraní geny způsobující
genetické choroby, tak to docela nefunguje. Lidské tělo má své vlastní faktory, které nemoc
způsobují. A patologové také objevili, že nemoci nezpůsobují ty faktory, o kterých se dřív myslelo,
že nemoci způsobují. A tak není možné, aby lidé byli bez nemoci.
Z kultivačního hlediska, pokud člověk nikdy nemá zdravotní problémy, určitě půjde do pekla, až
zemře. Proč? Kdyby člověk jen vytvářel karmu a svou karmu nesplácel, ta karma, kterou
nahromadí, by byla příliš velká. Proto mají lidé zdravotní problémy, trápení, potíže v životě, útrapy
a těžká období. Všechno z toho odstraňuje karmu lidí, snižuje to jejich karmu. Když má člověk
zdravotní problémy, odstraňuje se poměrně velké množství karmy. Je tedy mít zdravotní problémy
dobrá věc? Samozřejmě, že ne. Pokud by člověk neudělal ty špatné věci, měl by choroby zřídkakdy.
Znamená to tedy, že lidé nemusejí ty příčinné geny odstraňovat? Ve skutečnosti, ať chtějí lidé dělat
cokoliv, mohou jít a udělat to – to jsou lidské záležitosti. Já vám jen říkám ten princip. Lidé pořád
chtějí prozkoumávat a pořád chtějí „dělat pokrok“. Lidé mají pořád ty pokřivené myšlenky, a tak
mohou jít a udělat to. Moderní věda pronikla do každé sféry života a je v každé malé oblasti. Zdá
se, že pro ni žije a existuje všechno. Klidně takový výzkum dělej, protože lidé dnes zkrátka
uprostřed této okolnosti žijí. Je to prostě tvoje práce. Myslím si, že by ses měl co nejvíc snažit to
dělat dobře. Není v tom žádný problém.
Co se týká zisků nebo ztrát, o kterých jsi mluvil, nemají s kultivací nic společného. Ty jen děláš
svoji práci. Vaše práce a kultivace jsou odděleny, není to ta samá věc. Vaše práce nemůže kultivaci
nahradit. Ale váš xinxing a váš kultivační stav se odrazí ve vaší práci a v postoji, který máte ke
všemu kolem sebe.
Otázka: Pokud je vesmír uspořádaný systém a energie je neomezená, jak do tohoto pojetí
zapadá moderní teorie chaosu?
Učitel: Ve skutečnosti bez ohledu na to, jak chaotické to tady na lidské úrovni je, bez ohledu na
to, kolik myšlenkových škol tam venku je – ve staré Číně byly stovky filozofických škol a v
poslední době jsou také různé filozofické a náboženské teorie – cokoliv říkají nebo dělají, všechno
to jsou věci na této úrovni. Ty vesmír neovlivňují. Dám vám příklad. Může to znít jako pomlouvání
druhých, ale ve skutečnosti to není. Jen dávám příklad: odpadní kontejner vždy vydává různé
zápachy a nemůžete tomu zabránit. Je to prostě projev chaosu v tomto lidské místě. Takže to nemá
žádnou přímou spojitost s vesmírem. Díky chaosu vidíme mysl lidí a vidíme, kdo ještě má
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spravedlivé myšlenky.
Otázka: Jednou jsem skutečně seděl v lotosové pozici osm hodin a dvacet minut. Od té doby
pořád kulhám. Teď je to o hodně lepší. Bylo opravdu nesprávné to udělat?
Učitel: Osm hodin nebo víc není něco, co si jen vyzkoušíš. Je dobrá věc cvičit víc v rámci svých
možností. Pokud to přesáhne tvoji hranici, a ty přesto trváš na tom, že v té pozici budeš tak dlouho
sedět, nebo trváš na tom, že budeš něco dělat určitým způsobem, samozřejmě, takové srdce pro
kultivaci je velice dobré, ale nemohlo to být další připoutání? Pokud skutečně máš připoutání k
sezení v lotosové pozici, může to vytvořit faktor, díky kterému se k té skutečnosti osvítíte a
uvědomíte si to. Takže se domnívám, že byste ve své kultivaci neměli mít žádná připoutání, trvat na
tom, že budete v něčem nejlepší nebo každého porazíte v délce meditace, nebo si vyvinete jakékoliv
další připoutání. Je zaručeno, že to skončí opačně. Rozhodně nemáte dovoleno si v kultivaci Dafa
vyvinout připoutání – máte jen dovoleno připoutání odstraňovat.
V případě, že můžeš tak dlouho v lotosové pozici díky dlouhodobé kultivaci sedět přirozeně a
navíc máš čas, protože doma toho není moc třeba a ty tak dlouho sedět můžeš, pak si myslím, že je
to v pořádku. Ale je tu ještě další věc. Řekl jsem, že náš Dafa neprosazuje kultivaci ve stavu
hlubokého klidu (ding) po dlouhou dobu. Musíš víc číst knihu, víc studovat Fa. Musíš si mysl
kultivovat vědomě a zlepšovat se ve Fa. Kultivační cvičení jsou pomocným prostředkem k dosažení
Dovršení. Takže pokud strávíš těch osm hodin učením se Fa, myslím si, že by ses zlepšil docela
hodně. Ve skutečnosti jsem vám už předtím řekl, že když jsme začínali tento Fa učit, vzali jsme v
úvahu otázku, jak docílit toho, aby kultivovali lidé v běžné lidské společnosti. Jelikož mají málo
času, mnozí lidé, kteří jsou zaneprázdněni prací, rozhodně nemají čas tak dlouho meditovat.
Ve skutečnosti jsem o tomhle už předtím hovořil. I kdybyste měli jen půlhodinu na meditaci,
nenechám vás zůstat pozadu. Nezůstanete pozadu, pokud jde o to, co by se mělo děláním cvičení
vyřešit – naše forma kultivace je určena přesně k vyřešení této situace. Kdyby ji každý dělal osm
hodin každý den, nemohli bychom dělat svou práci ve společnosti obyčejných lidí a druzí by nám
nerozuměli. To by nebylo správné. To, o čem mluvím já, je princip. Neznamená to, že nemáte
dovoleno dělat tohle nebo tamto. Pokud máte spoustu času a přirozeně dokážete meditovat dlouhou
dobu, nejsem proti tomu. Co tím myslím, je to, že byste nic neměli dělat s připoutáními.
Můj způsob uvažování je většinou východní. Právě teď jsem mluvil o způsobu, který probírá po
celý čas obě strany každé otázky. Nejsem si jistý, zda to mohli pochopit bělošští studenti. Pochopili
jste? (Potlesk) Dobře. Můj způsob uvažování je často asijský, když učím Fa, takže jsem se vás chtěl
zeptat.
Otázka: Pokud byla bytost stvořena ve Třech říších, je pro ni velmi těžké kultivovat se za Tři
říše?
Učitel: Ne nezbytně. V kultivačních cestách minulosti to bylo velmi těžké. Mohli byste říci, že to
bylo nemožné. I když říkali, že široce nabízejí spásu všem vnímajícím bytostem, skutečností je, že
spása se nabízela jen těm, kdo sestoupili z jejich vlastních světů. Stejně jako s Buddhou
Šákjamunim a Ježíšem, kteří přišli zachraňovat lidi, oni nabízeli spásu každému v rámci hranic
jejich vlastních ras. Ale stejně tam byla jistá omezení. V současnosti se všechny vnímající bytosti
vesmíru znovu umisťují. Takže je pravděpodobné, že v tom ohledu [o kterém jsi hovořil] budou
příležitosti. Vše to závisí na tom, jak bytost všechny tyto věci zvládne.
Otázka: Náš Dafa zahrnuje principy buddhismu, taoismu a školy qimen. Mohou nám principy
Fa, které jsou uznány a ke kterým se osvítili jiní Tathágatové, poskytnout vedení?
Učitel: Ne. Dafa zahrnuje vše, ale nemůžete přidávat principy žádné postranní cesty, žádné
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postranní disciplíny ani žádného Tathágaty. Ty mohou vaše pochopení pouze zavést na scestí,
protože je nelze umístit nebo o nich hovořit ve stejné kategorii s Dafa vesmíru. Fa vytvořil rozdílné
úrovně pochopení a Stavu dosažení. Všechno, co v Dafa kultivujete, má také prvky ve Fa, který
potvrdíte a ke kterému se osvítíte sami. To je Stav dosažení, kterého jste vy sami dosáhli.
Zmíním se mimochodem o tomhle: někteří z vás zde jsou nováčci, kteří ještě nečetli knihu, nebo
vás sem přivedli naši studenti nebo vaše rodiny. Je to pravděpodobně kvůli předurčenému vztahu,
že tady sedíte. Přesto vám musím říci, že nemám čas odpovídat na vaše otázky. Proč je to tak? Není
pro mě tak snadné zde být, toto je poprvé, kdy [moji studenti] uspořádali konferenci Fa poté, co zde
jsou několik let, a mají ve své kultivaci spoustu otázek, které mám zodpovědět. A tak je čas pro
kultivující nesmírně cenný. Proto vám nemůžu věnovat čas. Pochopte to, prosím. Proč tedy?
Otázky, které se ptáte, jsou obvykle otázkami obyčejných lidí a já se o věci lidské společnosti
nestarám. Někdo se právě ptal: „Když je váš Mistr tak schopný, proč neposílí ekonomiku země?“
Každý ví, že rozvoj lidské společnosti se děje podle souboru zákonů. O tom, co se v dané fázi
přihodí, rozhodnou bohové. Buddhové, Taové a Bohové všechny tyto věci udržují. Kazit věci, jak
vás napadne, absolutně není dovoleno. Kdyby všichni ti bohové šli a dělali si, co chtějí, svět by
vůbec nepůsobil uspořádaně, a o to méně by posílil ekonomiku.
Ale soudě z té otázky, kterou položil, zaprvé, není jedním z našich kultivujících; zadruhé, je to
provokativní; a zatřetí, přemýšlí o věcech z lidského hlediska. Musejí bohové udělat všechno, co po
nich lidé chtějí? Musejí nebesa dělat vše, co lidé chtějí? Nechávají si bohové od lidí přikazovat?
Myslíte si, že je důležité posílit ekonomiku státu, ale měli byste vědět, že bohové považují za
důležitější jiné věci! Víte, lidé nemají požehnání, protože jejich morální zásady upadly a lidská
mysl se hodně zkazila. Pokud bude mysl lidí dobrá, budou mít požehnání a budou prosperovat.
Rozumíte těmto principům? Lidé se zkazili do této míry, a vy přesto chcete mít tohle nebo tamto.
Kdo vám to dá?! Nehovořím zde o nějaké konkrétní rase nebo konkrétní zemi. Mluvím o obecném
principu Fa. Tak to funguje. Aby lidé získali požehnání, musejí si snížit karmu. Jen s obrovskou
ctností mohou lidé prosperovat a být silní. Předně musejí mít lidé dobré srdce a méně karmy. Jinak
to není jen ekonomika, co upadá; objeví se všechny možné přírodní katastrofy a lidské pohromy.
Ale on tomu jako člověk ještě nerozumí a neví, že všechno má své uspořádání. Myslí si zkrátka, že
všechno, co lidé chtějí dělat, si mohou klidně dělat.
Otázka: Jestliže špatní lidé, kteří jsou oddáni dělání zlého, jsou také předurčeni, lze jim
prominout?
Učitel: Ne, nelze. Když říkáme, že všechno je předurčeno, hovoříme o skutečnosti, že životy lidí
jsou sestaveny podle řádu. Zmínil jsem, že ve Fa jsou dvě situace, ve kterých lze změnit osud
člověka, ve kterých lze změnit uspořádání pro toho člověka. Jednou je, když člověk vykročil na
cestu kultivace. V životě ti nebyla kultivace naplánována, takže celý tvůj život se musí
přeuspořádat. Ta druhá situace je, že člověk, který dělá špatné věci, může změnit svůj osud;
donekonečna dělat špatné věci může změnit i osud celého jeho života. Pokud někdo špatné věci
nedělá, nebude vytvářet žádnou karmu. Proto, když dělá člověk špatné věci, může to změnit jeho
osud a změnit pro něj původní uspořádání. Ale co ho čeká, je vyhlazení, vrstvu po vrstvě, aby
zaplatil za všechno, co provedl. Kultivace opravdu může život člověka změnit. Žádná jiná cesta
neexistuje.
Otázka: Když čtu Zhuan Falun, často zapomínám na mnohé z jeho hlubokých principů ihned
poté, co dokončím čtení. Po poslechu nahrávek přednášky Fa si nic nezapamatuji.
Učitel: To je normální. Na jednu stranu je to proto, že máš na začátku v mysli příliš mnoho
špatných věcí. Na druhou stranu si to ta tvá strana, která získala Fa, zapamatuje. To je ta část tebe,
která byla úspěšně zkultivována. Jak neustále postupuješ v kultivaci, čím rychlejší je tvé zlepšení,
tím rychleji bude ta tvoje část, která kultivaci dokončila, oddělena. Oddělí se hned, jakmile splní to
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měřítko. Jakmile se oddělí, nemůže komunikovat s tvou povrchovou částí, která ještě kultivaci
nedokončila. Proto máš pocit, že jsi všechno zapomněl. Znamená to, že ta tvoje část je pryč. To
proto, že vzestoupí, jakmile se kvalifikuje, splňuje měřítko a splňuje požadavky Fa. Ta část, která
vzestoupila, je bůh a rozhodně se nemůže míchat s lidmi. Samozřejmě, že to není absolutní. Ti, kteří
se v minulosti kultivovali v odlehlých horách a lesích, takoví nebyli, protože nebyli ve styku s
běžnou lidskou společností. Ale učedníci Dafa kultivují přímo v běžné lidské společnosti. Pokud by
ta božská část dělala tytéž věci jako člověk, to by rozhodně bylo zakázáno, takže musí být oddělena.
Ať už si na této straně vedete dobře nebo špatně, ta strana, která byla úspěšně zkultivována, zůstává
nečinná a nezapojuje se do lidských záležitostí. To zaručuje, že ta vaše část, která byla úspěšně
zkultivována, nespadne a může se jen neustále zlepšovat. To je ten nejlepší způsob.
Proto máte někdy pocit, že jste to znovu zapomněli, nebo proto za nějaký čas poté, co projdete
zkouškou, máte pocit, že se připoutání jaksi vrátilo. To se jen oddělila ta vaše část, která byla
úspěšně zkultivována, ta část, která splnila měřítko. To je ten důvod. Ale není to tak úplně. Když
vytrvale pokračujete v dělání opravdové kultivace, změny na vaší nejpovrchnější lidské části budou
větší a větší a vy si budete moci zapamatovat víc a víc Fa. Takže tohle je to, co se v určité době
přihodí, a je to normální.
Otázka: Mám teď menší a menší chuť mluvit a beru všechno, co dělám, celkem zlehka. Také mám
tendenci zapomínat věci. Je takovýto stav normální?
Učitel: Je ještě jeden scénář, který se týká zapomínání věcí. Ve vašem životě mezi běžnými
lidmi, hlavně v Číně, věnuje hodně lidí všechny své myšlenky lstem a snaží se získat před druhými
lidmi náskok. A tak jsou jejich myšlenky a uvažování dost špatné a naprosto v rozporu s
myšlenkami kultivujících. Lidé si už na to zvykli. Vždy když přemýšlíte nad nějakým problémem,
vaše mysl tam půjde a změní se na špatné myšlenky. Co s tím tedy můžeme dělat? Nejdříve vypnu
tamtu část vašich myšlenek, aby nebyla tak aktivní, a těm vašim dobrým myšlenkám umožním, aby
byly aktivnější. Proto během toho časového období zjistíte, že snadno věci zapomínáte. Je to pro
vaše dobro. To by rozhodně nešlo, aby vám vytanuly špatné myšlenky pokaždé, když začnete
myslet. Samozřejmě, tím nechci říci, že to prostě bylo tak strašné, ale takové uvažování zkrátka
není správné. Jakmile přemýšlíte, jste v tom způsobu uvažování, takže to se musí změnit. Po určité
časové období budete mít tendenci být zapomnětliví. Dělá se to pro vaši kultivaci. Ale neovlivní to
vaši práci ani studia. V případě, kdy objevíš, že nemáš dobrý pocit z něčeho, cos udělal, to
pravděpodobně souvisí s tvým zlepšováním. Stává se to, protože principy Fa se neustále
pozvedávají. Zjistíte, že to, co momentálně považujete za správné, když se zlepšíte, už to úplně
správné být nemusí. A když se znovu zlepšíte, objevíte, že to, co jste právě pochopili, zase není
docela pravda. Takový stav můžete zažít. Proto čím výš se kultivujete, tím správnější to bude.
Otázka: Kultivace začíná od původu bytosti a pokračuje až k Dovršení; mezitím sloup gongu
roste z temene hlavy, až dokud člověk nedosáhne Dovršení. Jaký je vztah mezi těmito dvěma
procesy?
Učitel: Přeměna těla vysokoenergetickou látkou je přeměnou vašeho vrozeného těla. Velké
osvícené bytosti mají obrovské množství energie. Tato energie se v kultivaci projevuje jako sloup
gongu a to je ta část Fa kultivujícího, která se projevuje viditelně. Jejich existence má dvě různé
podoby. Všechno, co je v kultivaci potřeba, včetně změny v jeho tělesných molekulách, musí
spoléhat na tuto energii. Může proměnit všechno. Kultivace Dafa začíná od té nejmikroskopičtější
úrovně života. Ale protože on je kultivující, jeho vnější tělo se mění také; jen je ten podíl velice
malý. Poměr je zhruba jedno procento.
Otázka: Kultivaci uskutečňuje tělo na lidské straně. Zjišťuji, že principy Fa jsou jasnější a
získávám věci přirozeně, aniž bych o ně usiloval. Jsou toto pochopení a pocit správné?
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Učitel: Ano! To je velice dobrý stav. Když dosáhnete toho stavu, máte pocit pohody a že je váš
život naplněný. Jak pokračujete a postupujete, jak jsou vám principy Fa jasnější a jasnější, zjistíte,
že kultivace je jednodušší a jednodušší. Mnoho věcí se nebude zdát tak komplikovaných, jako když
se na ně pohlíželo z lidského hlediska. Všechno bude na první pohled jasné. Když se běžní lidé
dostanou do hádky, hádají se a nemohou se navzájem přesvědčit. Ale když vy nejste do jejich hádky
zapojeni, když se na ně klidně podíváte jako někdo zvenčí, můžete posoudit, kdo má pravdu. Když
vůbec nejste součástí běžných lidí a pak se podíváte na jejich hádku, nemusíte toho moc slyšet a
všechno to pochopíte. Budete mít pocit, že tam není nic, co by stálo za hádku. Všechno bude
okamžitě jasné.
Otázka: Kvůli svému vysokému věku mám ztuhlé klouby a je pro mě dost těžké dělat meditaci. Je
dokonce nemožné, abych udělala pozici polovičního lotosu. Mohu praktikovat jen s nohama volně
překříženýma.
Učitel: Kultivace by neměla být problém pro lidi jakéhokoliv věku. Stáří samo o sobě ke
kultivačním výzvám nepřispívá, protože věk člověka je pro kultivaci nepodstatný. Ať jste staří nebo
mladí, vy všichni můžete Fa pochopit. Co se týká sedění v lotosové pozici, budu k tomu
samozřejmě přistupovat jinak u lidí vyššího věku. Pokud jste nikdy v životě v lotosové pozici
neseděli a vaše klouby a šlachy se nikdy tak nenatahovaly, co můžete dělat? Pracujte na tom
postupně, nedělejte si starosti a myslím si, že nakonec to budete schopni udělat. Mohou to udělat i
lidé, kteří mají přes osmdesát nebo téměř devadesát a kteří nikdy v lotosové pozici neseděli. Zkuste
to a mějte v sebe plnou důvěru. V minulosti nemohlo celkem dost kultivujících získat Tao, dokud
neměli přes osmdesát nebo devadesát, nebo dokonce dokud neměli přes sto let.
Otázka: Lidé v budoucnosti o tomto Fa nebudou vědět, ale v jingwenu „Pevnost Zákona“ se
říká: „Budoucí generace po následující tisíce let se musí kultivovat způsobem, který jsem jim
osobně zanechal, když mají dosáhnout Dovršení.“
Učitel: Když k vám promlouvám, mohu používat pouze lidských jazyk. Tento Fa nebude nikdy
změněn, v žádné říši ani žádné úrovni vesmíru. Nikdy ho nelze znovu změnit. Takže tento Dafa
vesmíru zůstane navždy nezvratný. Kromě toho má schopnost se sám opravovat, neustále se
harmonizovat a zdokonalovat se, aby byl navždy neporušitelný. Víte, že lidé si nezaslouží tak
obrovský Fa poslouchat. Není to tak, že by Buddha Šákjamuni neučil opravdový Fa nebo že by ho
Ježíš nechtěl lidem důkladně vysvětlit. To jen lidé mají dovoleno slyšet pouze tolik, jinak by věděli
pravdy Buddhů a Bohů, a to není dovoleno. Dnes jsem vám řekl tolik nebeských tajemství. Jestliže
dosáhnete Dovršení, bude to všechno, o čem jsem přednášel, pro Bohy, ne lidi.
Vzpomínky těch, kteří Dovršení dosáhnout nemohou, budou v budoucnu vymazány – ti nemají
dovoleno cokoliv z toho vědět. V tomto Dafa jsou ve skutečnosti lidé, kteří půjdou do Falunového
ráje, a to zahrnuje vnitřní významy příznačné pro tuto kultivační cestu. Takže to, zda se tyto věci
dají lidem nebo ne, bude rozhodnuto v budoucnu. Ale lidstvo nebude v budoucnu o Dafa samotném
nebo o mně vědět. Lidé si to budou předávat jako legendu po mnoho dalších let, stejně jako
pohádky, které si lidé po věky vyprávějí. Také si zapamatují vážná ponaučení, která budou lidem
zanechána, až budou bytosti na této úrovni konečně umístěny.
Otázka: Falun Gong učí Zhen, Shan, Ren. Měl by se praktikovat Ren, když se učedníkům v
Tianjinu přihodil ten nespravedlivý incident?
Učitel: Tato otázka už se probírala, takže o ní nebudu víc hovořit. Ren se projevuje v každém
chování kultivujícího, ale neznamená to nic nedělat. Neměli bychom jít vyjádřit své názory, když
lidé svévolně poškozují tak ohromný Fa? Znovu vám říkám: studenti, kteří šli do Pekingu, tam
nebyli, aby demonstrovali nebo dělali protestní pochod; nebyl tam žádný křik, žádné slogany a
žádné zlé úmysly. Všichni tam šli s dobrým úmyslem představit vůdcům státu skutečnou situaci.
Myslím si, že tyhle věci by se měly udělat. Udělali to, protože měli pocit, že křivdy učiněné
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učedníkům Dafa byly zrovna jako křivdy jim samotným. [Měli pocit:] „Když to obviníte z toho, že
je to zlé, je to totéž jako obvinit mě, že jsem zlý.“ Všichni tak přemýšleli. Oni všichni chtěli
napravit pověst Dafa a představit tu situaci vůdcům státu. Udělalo se to přesně kvůli této myšlence.
To nebylo špatné! Šlo tam hodně lidí? Řekl bych, že jich nešlo tolik. Jestliže praktikuje sto milionů
lidí, kdyby tam šel každý, to by si ani nešlo představit – Peking by ani tolik lidí nepojal. Ze sto
milionů z celé národa tam šlo jen asi deset tisíc lidí. Jak to, že je to příliš mnoho? Kdyby ho
opravdu označili za kacířskou sektu, myslím si, že by to nebylo záležitostí jen deseti tisíců lidí. Je
něco špatného na tom, představit ústřední vládě opravdovou situaci? Na tom nic špatného není!
(Potlesk)
Řekli jsme, že nejsme proti vládě a neděláme politiku. Všichni se snaží být dobrými lidmi. Je na
tom něco špatného? Měly by [úřady] stále trvat na tom, že je obviní, že jsou zlí? Kdyby ti všichni
dělali tytéž věci jako běžní lidé, mohlo by se o nich říci cokoliv a oni by si z toho pravděpodobně
nic nedělali. Ale oni se opravdu snaží být dobrými lidmi, a přesto je stále obviňují, že jsou zlí – jak
by se mohli necítit ztrápeni?
Otázka: Je to, jak je člověk dobrosrdečný, dáno úrovní jeho prapůvodní bytosti?
Učitel: Dobrosrdečnost je ve skutečnosti prapůvodní povahou člověka. V tomto světském světě
se tomu dá říkat pouze odraz vrozené dobroty člověka. Je to úplně jiné než u lidských bytostí, které
byly úplně převtěleny ze zvířat nebo jiných stvoření. Jako lidské bytosti má každý nějakou
dobrosrdečnost, protože každá živá bytost splnila kritéria určité úrovně, když byla v té říší stvořena.
To jen lidé si utvářejí po narození různé názory, aby se uchytili ve společnosti. Neustále sami sebe
chrání, ochraňují své malicherné zájmy a neustále druhým ubližují. A tak se jejich dobrosrdečnost
víc a víc oslabuje.
Otázka: Buddhové jsou na nejvyšší úrovni a lidstvo je na nejnižší úrovni. Kolik úrovní je mezi
Buddhy a lidmi?
Učitel: Zdá se, žes nestudoval Fa. Už jsem svým studentům mnohokrát přednášel o struktuře
vesmíru. Můžeš si to vyhledat v mých knihách. Protože je toto téma velice široké, zabere čas to
probrat a není to něco, co by se dalo v tuto chvíli plně vysvětlit. Na rozdíl od toho, co si
představuješ, nejsou Buddhové ti nejvyšší. V minulosti byl Bůh na nejvyšší úrovni beztvarý, neměl
tělo. Z pohledu celého vesmíru jsou všichni Bohové s těly na středních nebo nižších úrovních. Od
vyšších úrovní nahoru jsou všichni obrovští Bohové bez tvaru. Jsou jako beztvará vznášející se
hmota, ale přesto mají myšlenky a život. Čím vyšší jsou jejich úrovně, tím víc energie mají a tím
mocnější jsou; čím vyšší jsou jejich úrovně, tím ohromnější je jejich moudrost.
Otázka: Praktikuji teprve půl roku a neměl jsem z naší praxe žádné reakce ani kultivační stavy.
Je to proto, že se o mě Mistr nestará? Někdy si myslím, že bych mohl být člověkem s velkými
vrozenými vlastnostmi. Je v pořádku mít takové myšlenky?
Učitel: Můžeš mít tuhletu nebo tamtu myšlenku a je to celkem v pořádku. Ale nedovol, aby se z
těch myšlenek stala tvoje připoutání. Nech je odejít. Kultivační cesta každého má jistá uspořádání,
takže se prostě kultivuj. Dafa je k dispozici všem vnímajícím bytostem. Pokud se o tebe jako
učedníka nestarám, to je problém u mě. Ve skutečnosti můžeš vidět principy Fa a kultivovat se v
něm, i když své změny necítíš. To neznamená, že se nekultivuješ. Někteří lidé jsou opravdu velmi
citliví, zatímco druzí nejsou. Takže kultivační stavy lidí jsou rozdílné. Možná, že ten člověk velké
vrozené vlastnosti má, anebo možná ne. Takže by to mohla být kterákoliv možnost.
Otázka: Pokud někdo kultivoval jen do úrovně nebeské bytosti, musí čekat, než jeho fyzické tělo
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zemře, předtím, než se dostane na své právoplatné místo?
Učitel: Co se týká nebeské bytosti uvnitř Tří říší, ta nemá tělo složené z největší vrstvy
molekulových částic. Jeho tělo je složeno z mikroskopičtějších částic, než je tato úroveň lidských
částic. Takže si nemůže vzít tělo z této vrstvy. Ale řekl jsem, že neexistuje něco takového jako
člověk, který dosáhne Dovršení uvnitř Tří říší. Bez překročení Tří říší nelze nikoho počítat za toho,
kdo dosáhl Dovršení. Ve skutečnosti jsou nějací lidé, kteří si vedli poměrně lépe než ostatní – to
znamená, že to jsou dobří lidé mezi běžnými lidmi a mají méně karmy, nebo udělali v životě hodně
dobrých skutků. Ti vzestoupí i bez kultivace na různé úrovně uvnitř Tří říší, aby se stali božskými
bytostmi. K tomu není potřeba kultivace. Ale stále musejí po mnoha letech sejít dolů a převtělit se.
Co se týká postranních kultivačních cest, jsou tam jiné důvody, proč nemohou překročit Tři říše. To
je jejich věc a my jejich věcem nevěnujeme pozornost.
Otázka: Protože při řešení věcí mi chybí vlastní stanovisko, druzí lidé mě snadno ovlivní. Je
tento stav způsoben mým nedostatkem píle?
Učitel: Je to problém racionality. Jako u kultivujícího by mělo být tvé stanovisko při dělání věcí
řízeno spravedlivými myšlenkami.
Otázka: Souvisí dobré dělání práce s kultivací?
Učitel: Když děláte věci mezi obyčejnými lidmi, pokud je to pouze technická otázka toho, jak to
udělat dobře, a netýká se to vašeho xinxingu, myslím si, že to nemá co do činění s vaší kultivací.
Pokud ten problém, kterému čelíte, má co dělat s xinxingem, to jest, pokud ta věc, kterou děláte,
může vést k něčemu dobrému nebo špatnému, myslím si, že uděláte dobrou věc, pakliže se budete
co nejvíc řídit zásadami kultivujícího.
Otázka: Je ta část těla, která byla přeměněna nebo částečně přeměněna vysokoenergetickou
látkou, ještě omezena zákony v materiální dimenzi?
Učitel: Poté, co se úplně přemění, nebude. Dokud není ta část přeměněna, může být lidskou
dimenzí ovlivněna, může být touto dimenzí omezena.
Otázka: Jíst horké jídlo povede k nadměrnému vnitřnímu teplu, což vede k nachlazení a kašli, a
nadměrné jedení povede k nárůstu váhy.
Učitel: Zdá se, že tohle je otázka položená běžným člověkem – s kultivujícím to nemá nic
společného. U kultivujícího může energie uvolněná z vašeho vlastního těla změnit stav vašeho těla,
ať už to zamýšlíte nebo ne. Koneckonců jste jiní než obyčejní lidé. Pokud se kultivující obává jíst
horká jídla a bojí se, že to povede k nadměrnému vnitřnímu teplu, to je připoutání. Kromě toho to
tak stejně úplně není. Jako kultivující musíte rozumět Fa na základě Fa a přemýšlet o sobě s vyššími
principy. Pokud stále používáte principy běžných lidí, abyste o sobě přemýšleli, řekl bych, že to
není docela správné. Není to pravda? To je problém xinxingu. To běžní lidé se bojí, že se nachladí
nebo dostanou kašel. Vím, žes ještě nezačal kultivovat. Jako kultivující se vaše těla nakonec stanou
Čistě-bílými těly, překročí Tři říše a stanou se těly sestavenými z hmoty vysoké energie. Nemusíme
se během kultivace držet vyšších měřítek? Když namítneš: „Než se tam dostanu, mohu ještě
používat lidské názory, abych o sobě přemýšlel a stanovil si pro sebe požadavky,“ pak budeš
člověkem napořád. A nebudeš ani vědět, zda jsi to měřítko splnil nebo ne. Vždy byste se měli držet
vysokých měřítek.
Když se chceš kultivovat, můžeš si to vyzkoušet. Někteří žáci se předtím neodvažovali pít
studenou vodu a teď s tím nemají žádný problém. Báli se tohoto nebo tamtoho a teď nemá nikdo z
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nich žádné problémy. Věci, kterým lidé věří, jsou jen lidské představy. Včera jsem uvedl příklad
studenta, který mi řekl, že ho srazilo auto. Jeho ramena, kosti v jeho těle a jeho pánev, všechno bylo
polámané. Zatímco byl v bezvědomí, poslali ho do nemocnice. Nemocnice řekla, že pro něj bude
těžké se uzdravit, že je v tak špatném stavu a že je na čase připravovat pohřeb. Ale on na druhý den
sám vstal z postele a odešel. Personál v nemocnici to nedokázal pochopit. Doktoři se ptali: „Jak
mohl ten chlapík přežít?“ A on odešel domů. Nemocnice chtěla později zjistit, jak se tomu člověku
daří, a ptali se: „Chodí ještě?“ Mysleli tím: „Může ještě chodit?“ Doktorovi bylo řečeno, že už
nechodí. Doktor to okomentoval: „Vidíte? Já jsem vám říkal, že nebude moct chodit.“ Ale hned
potom dostal doktor odpověď: „Teď může běhat.“ (Potlesk) Samozřejmě, s lidskými představami
tohle nepochopíte. Tím chci říci, že jako kultivující musíte vědět, co děláte. Neměli byste si sami
sebe pořád plést s běžnými lidmi.
Otázka: Při nabízení spásy lidem Mistr otevřel tak široké dveře. Proč to ovlivnilo tolik bohů v
různých dimenzích?
Učitel: Protože napravuji Fa! Oni všichni jsou napravováni. (Potlesk) Všechny bytosti si
stanovují pozici svého života pro budoucnost.
Otázka: Některé články v sobě mají úryvky z původních slov Mistra. Jak bychom se jich měli
zbavit?
Učitel: Je v pořádku je prostě spálit. Protože jsi kultivující učedník, nezamýšlíš, že budeš
neuctivý, a možná nemáš místo, kde bys je uschoval. Konkrétně u ručně psaných výtisků knihy se
mě někteří lidé ptali, co udělat s těmi, které v sobě mají chyby. Všechny je lze spálit, to není
problém. Fa je v jiných dimenzích těch písmen a oheň v lidském světě se ho nemůže dotknout. Co
se zničí, je jen papír a inkoust na povrchu, které jsou tvořeny největší vrstvou částic.
Otázka: Během meditace je lepší se nehýbat. Pokud se držení těla bezděčně změní a už
neodpovídá požadavkům, je v pořádku, abychom ho upravili, aby bylo ve správné pozici?
Učitel: To je v pořádku a nic to neovlivní. Když zaznamenáte něco, co není správné, musí se to
napravit. Jinak, když si na to zvyknete, mechanizmy se pokřiví, takže se to musí opravit. Ale tím
nechci říci, že v pohybech každého člověka nemůže být ani nejmenší rozdíl. Není možné, aby
pohyby všech byly přesně totožné, jako by vyšly ze stejného těsta. To rozhodně není možné. Pokud
mohou pohyby každého v zásadě splnit požadavky, je to v pořádku. Pokuste se co nejvíc dělat
cvičení společně. Když děláte cvičení, pohyby by měly být jednotné.
Otázka: Když dělám meditaci dvě hodiny, mohu si rozdělit čas na půl hodiny pro kulové
zesilování a půl hodiny pro válcové zesilování střídáním dvou dlaní a pak půl hodiny pro meditaci v
klidu?
Učitel: Pokud nemáš žádné zasahování nebo pokud máš spoustu času a schopnost sedět tak
dlouho, nejsem proti tomu. Ale nenechej to ovlivnit tvůj normální život a nenechej to ovlivnit tvoji
práci nebo studia. Zároveň musíš dát nejvyšší prioritu studiu Fa. Tyto věci můžeš vyřešit sám. Nedá
se říci, že nemáš pravdu. Každý má jiný harmonogram. Ale nezapomeň dát nejvyšší prioritu studiu
Fa.
Otázka: Mám padesát sedm let a v Dafa se kultivuji přes dva roky. Ale pořád se mi ještě
nevrátila menstruace.
Učitel: Situace každého je jiná a nemusí to být nutně tak, jak čekáš. Ale obecně řečeno budou
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lidé mít tu situaci, o které jsem hovořil. Nemohu mluvit o jednotlivých případech. Kdybych o tom
dnes mluvil, zase by se to změnilo na obecné tvrzení. Každý člověk má jinou situaci a jako
kultivující bys to neměla považovat za tak důležité. Když na to budeš pořád myslet, stane se z toho
připoutání. Možná že to mít máš, ale je možné, že to nepřijde. I když to máš, možná není dovoleno,
abys to viděla, protože se ti to může přeměnit uvnitř těla. Proto to nepovažuj za něco mimořádného.
Obojí je v pořádku. Koneckonců má každý jinou situaci. Není to tak, že se můžeš kultivovat, když
to máš, a nemůžeš, když to nemáš. Tak to není.
Otázka: Žiji na Novém Zélandu a je pro mě těžké přežít bez přijímání peněžní podpory od vlády.
Způsobí to, že ztratím ctnost? Měl bych se vrátit kultivovat do pevninské Číny?
Učitel: Ať kultivuješ kdekoliv, je to to samé. Na tom mi nezáleží. Co se týká problémů s
živobytím, bude nejlíp, když je dokážeš vyřešit sám. Pokud nemáš schopnost je vyřešit sám, pak se
u tebe [přijetí peněžité podpory] nepočítá za špatné, protože tato země má koneckonců sociální
dávky. Ale myslím si, že ať už je dokážeš vyřešit nebo ne, anebo se kultivuješ kdekoliv, pokud je ta
situace taková jako tvoje, neměl bys ji považovat za něco podstatného. Dovršení můžeš dosáhnout,
ať už se kultivuješ kdekoliv. Řekl jsem, že byste měli kultivovat, zatímco se co nejvíc
přizpůsobujete způsobu běžných lidí, a co z toho vyplývá, je dost široké. Pokud se domníváš, že je
v současnosti lepší se kultivovat tady, tak to prostě udělej. Ale myslím si, že pokud jsi zdravý a
silný, měl by ses co nejvíc snažit tento problém vyřešit. Pokud jsi starý, nemusíš to považovat za
něco podstatného. Je hodně věcí, které nejsou takové, jak se zdají být na povrchu, a se speciálními
případy se bude speciálně nakládat. Jelikož tato situace není rozšířeným jevem, nechci o tom příliš
hovořit.
Otázka: Co přesně znamená „úplná oběť“ ve vašem článku „Dokonalá harmonie“?
Učitel: Je to úplné zbavení se všech vašich připoutání. Pokud máte připoutání, bude to jako
zámek, jako brána blokující průchod nebo jako lano, které vám brání ve vyplutí. Musíš se přes ně
všechny prolomit. Samozřejmě, probíral jsem, jak se kultivovat a jak během kultivace připoutání
opustit. Vzdát se připoutání neznamená vzdát se všech materiálních věcí a stát se žebráky. Tohle to
neznamená. Nebudu to znovu opakovat. Noví studenti mezi vámi, kterým to ještě není jasné, si
mohou přečíst knihu.
Otázka: Během období nápravy Fa některé vnímající bytosti na vysokých úrovních původně
zamýšlely udělat nějaké dobré skutky tím, že pomohou Dafa, ale místo toho se staly překážkou a teď
jsou také mezi těmi, kdo mají být odstraněni.
Učitel: Všem vám řeknu, že Fa se napravuje, protože všechny vnímající bytosti se od Dafa
odchýlily. Přemýšlejte o tom tedy: i když se snažil pomoci udělat dobrou věc, nemá stále své staré
názory? Nejsou tedy jeho měřítka pořád ta stará měřítka? A tak je pro něj lepší nedělat nic; jinak to
může přidat problémy. Pokud trvá na tom, že to dělat bude, způsobí to škodu. To je ten důvod za
tím, takže nikdo mu nemůže pomoci. Ale pokud se striktně řídí tím, o co jsem je požádal, aby dělali,
nebude to problém – bude to ta nejúžasnější věc.
Otázka: V knize Hong Yin Učitel říká: „Rozprostírající se Deseti směry, od nepatrného po
nekonečné // zrak spočine na Nebi.“ (neoficiální překlad) Mohu si to vyložit tak, že Učitel pozoruje
vesmírná tělesa na nesmírně mikroskopické úrovni?
Učitel: Ano, to je ten význam. „Nekonečné“ v „od nepatrného po nekonečné“ znamená tu
největší částici, která daleko přesahuje částice, kterým rozumíte. Ve skutečnosti, jednoduše řečeno,
není i vesmír o ohromném rozsahu velkou koulí? Je to částice. Způsob, jakým nahlížím na
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vnímající bytosti vesmíru a stavy bytostí, je jiný než způsob, jakým se lidé dívají na předměty –
nedívám se na ně stejně. „Nepatrné“ na druhou stranu značí nesmírně mikroskopické; v „od
nepatrného po nekonečné“ je ještě další významová rovina, která hovoří o tom
nejmikroskopičtějším. „Nekonečné“ samo o sobě představuje obrovitost. „Rozprostírající se Deseti
směry, od nepatrného po nekonečné“ znamená, že se člověk musí dívat jak na největší, tak na
nejmenší a zároveň musí vidět nejširší rozlohu. Představa buddhistické školy o světě o deseti
směrech znamená nahoru a dolů plus všech osm vodorovných směrů – takže to je deset směrů. To je
ten význam. Všude lze vidět jediným pohledem. „Rozprostírající se Deseti směry, od nepatrného po
nekonečné // zrak spočine na Nebi“ znamená, že pokud chcete vidět vesmírné těleso jasně, měli
byste se na něho dívat takto. Samozřejmě, kolik toho můžete pochopit, tolik toho můžete pochopit.
Nebudu to vysvětlovat podrobněji.
Otázka: Když někdo šířil Fa svým kolegům v práci, řekli, že se budou Dafa učit, pokud dokáže,
že se vyléčila jeho nemoc. A tak šel ten člověk do nemocnice na kontrolu, ale výsledky nebyly moc
dobré. Nejde mu to moc do hlavy.
Učitel: Musíš prozkoumat svůj xinxing, abys zjistil příčinu. Soudě podle této otázky ti mohu říci,
že jsi doteď nestudoval dost Fa. Otázka, na kterou se ptáš, se zdá jednoduchá na povrchu –
praktikoval tak dlouho a původně se snažil udělat dobrou věc, takže proč nedokázal potvrdit Fa pro
druhé? Není to tak jednoduché. V kultivaci má tu nejvyšší důležitost vaše zlepšování a odstraňování
připoutání. Co se týká tvých snah, aby druzí získali Fa, to je věc druhých lidí a je to druhořadé.
Nejdůležitější je vaše zlepšování. Ať děláte cokoliv, nelze to oddělit od vašeho vlastního zlepšování.
Takže když se s těmito věcmi setkáte, musíte se podívat na svůj xinxing. Nemáte příznaky nemoci,
tolik let jste nebrali léky a po celou dobu jste se cítili dost zdraví. Takže jaká by byla situace,
kdybyste byli nemocní? Nemoc by ovlivnila vaši práci, váš život a vaše studia a po většinu času
byste se necítili dobře. Není tohle mít nemoc? Pokud sis nebyl jistý se svým zdravím nebo pokud
máš při dělání něčeho silné připoutání, pravděpodobně dostaneš falešnou diagnózu. Klidně to může
být ten případ. Kultivace je opravdu velice vážná – je to ta nejvážnější věc. Z jiného pohledu by se
ti lidé přišli učit, jen pokud by viděli, že se ti nemoc vyléčila. Jaký motiv by to měli pro učení se
Dafa? To, co chceme my, jsou lidé, kteří se přicházejí Dafa učit proto, aby kultivovali.
Otázka: Uvažuji, že budu učit Falun Dafa děti, které se u mě učí čínsky, ale na druhé straně se
bojím, že by tam mohlo být nějaké nebezpečí.
Učitel: Vůbec žádné nebezpečí tam nebude a může jim to jedině prospět. Děti nebudou mít
karmické problémy nebo věci jako procházení zkouškami, jako je tomu u dospělých. Děti mají své
vlastní situace a rozhodně tam žádné nebezpečí nebude.
Otázka: Může si kultivující nechat zaplombovat zuby nebo si nechat udělat korunku?
Učitel: To je v pořádku. Než se tyto části vašeho povrchového těla promění, pokud máš pocit, že
špatné zuby nevypadají dobře, prostě si je nech zaplombovat. S tím není problém. Je to jako vybrat
si ošacení, které budeš nosit, a snažit se oblékat celkem slušně – je to ta samá představa.
Otázka: Ctihodný Učiteli, jak můžeme jasně rozlišit mezi youwei (se záměrem) a wuwei (bez
záměru)?
Učitel: O tomhle jsem předtím hovořil. V naší kultivaci Dafa jsou youwei a wuwei jiné než u
kultivačních cest v minulosti. V minulosti se všechno chování považovalo za youwei. Lidé dokonce
považovali za youwei jedení a chůzi, takže vstupovali do stavu transu, přestali se na dlouhá časová
období pohybovat a jen tam seděli a meditovali. Mysleli si, že to je wuwei. Wuwei, který učím já, je
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cesta dnešní kultivace Dafa. Vy všichni žijete v běžné lidské společnosti a nelze uskutečnit, abyste
nedělali vůbec nic. A tak jsme řekli, že jak se lze zlepšit nejvíc, je zlepšováním naší mysli – to je ta
nejzákladnější věc. Ve skutečnosti bez ohledu na to, zda to, co kultivovali, bylo wuwei nebo
kultivace útrapami, jejich hlavním cílem bylo zlepšit si lidskou mysl. Ale já dnes přímo mířím na
lidskou mysl, umožňuji vám, abyste si svou mysl zlepšovali přímo, takže kultivace v Dafa je ta
nejrychlejší cesta.
Wuwei v Dafa znamená nepřipravovat si záměrně útrapy nebo si sám uspořádávat, jak se budete
kultivovat, a o tom, netrvat na dělání určitých věcí, které považujete za dobré, nebo sami hledat
trápení, o netrvání na tom, že budete dělat to či ono. Všechny takové věci jsou youwei. U těchto
věcí byste se měli co nejvíc snažit zachovávat stav wuwei a kultivovat přirozeně. Když máte
pracovat, pracujte; když máte číst knihu, čtěte knihu; a když máte dělat cvičení, dělejte cvičení. U
jakýchkoliv problémů, který se vynoří, musíte vědět, že se ve vaší kultivaci projevují kvůli vašemu
zlepšení. Neustále se zlepšujte a neustále čtěte knihu – tak se v kultivaci pilně posouváte vpřed.
Všechno ostatní, o co jste usilovali, o čem si myslíte, že je dobré, přínosné nebo já nevím co ještě,
může klidně být překážka. Takže u těchto věcí si myslím, že jako kultivující Dafa je praktikování
wuwei neříkat nebo nedělat věci, které byste neměli.
Otázka: Když studuji Fa, někdy se mohu osvítit k tomu, proč Učitel vyučuje tak, jak to dělá. Je
tato reakce normální?
Učitel: Něco takového je v kultivaci normální stav a tyto věci se opravdu stávají často. Je tam
něco specifického, co dělám, když učím Fa. To znamená, že když odpovídám na otázky, u kterých
mám pocit, že se přímo netýkají většiny lidí a týkají se jen pár jedinců nebo že nejsou důležité, moje
odpovědi se obvykle k otázce nevyjádří. Jelikož ve skutečnosti učím Fa, nemohu mluvit o věcech,
které nejsou užitečné. To, o čem mluvím, bude zanecháno pro lidi a měly by to poslouchat všechny
vnímající bytosti. Proto se nemohu zeširoka zaobírat otázkou, které již lidé rozumějí. A tak
hovořím o jiných věcech a přitom s otázkou toho člověka do nich navádím věci, které musí znát víc
lidí a víc bytostí. Navíc, když učím Fa, jakmile zjistím, že jste to pochopili, když jsem odpovídal na
předchozí dotazy, i když nedokončím čtení otázek na vašem papírku, nedočtu je, protože jste je už
pochopili. Použiji pak tu otázku jako most k dalším tématům. Tak to obvykle dělám. Takže způsob,
jakým učím Fa já, je jiný, než jak dělají věci světští lidé, když zodpovídají dotazy.
Otázka: Někdy zažívám a osvěcuji se k principům existence a zákonům pohybu hmoty a životů ve
vesmíru. Jaké jsou základní rozdíly mezi těmito pochopeními a Stavem dosažení, kterého mám v
budoucnu dosáhnout?
Učitel: To je jev, který se projevuje v mysli člověka, a stává se to často. Hodně studentů, když
studují Fa, si uvědomuje různé principy Fa, tak jak je projevuje Fa na různých úrovních. Taková
pochopení se však těžko formulují. Jak je popíšete slovy, už nejsou tak úžasné – vypadá to, že jsou
to jen obyčejné lidské principy. Je to proto, že Fa na vysokých úrovních se nedá lidským jazykem
vyjádřit. Já vás učím pouze obecně, zatímco opravdový projev principů Fa je jiný. A tak někdy,
když se opravdu dokážete osvítit k té úrovni principů Fa a všechno je vám najednou tak jasné, to je
vaše skutečné zlepšení, pochopení a vzestoupení.
Hodně věcí, ke kterým jste se v principech Fa osvítili, je správných. To, k čemu se osvítíte, aniž
byste se drželi svých připoutání, je správné. Jsou také případy, kdy se držíte svých připoutání a
trváte na tom, že najdete principy, které odpovídají vašim připoutáním. V takovýchto případech je
velice pravděpodobné, že vaše připoutání povedou vaši myšlenkovou karmu, aby vyčarovala a
projevila falešné věci. Ale to nejsou projevy principů Fa, takže jsou podvodné. Pouze když se
nedržíte žádných připoutání ani názorů, můžete vidět opravdové principy Fa. Například když se
pokoušíte posuzovat Dafa s připoutanostmi a myslíte si, že tohle je dobře, tamto špatně, nebo když
souhlasíte s touto částí a máte problémy s tamtou částí, nebudete moci vidět nic. To proto, že Fa je
26

vážný. Lidé nemají dovoleno soudit principy Fa nebo principy Buddhů. Proto nemůžete nic vidět.
Co se týká těch konkrétních věcí nebo věcí, ke kterým jste se osvítili, ty se mohou klidně týkat
stavů, které jste zažili na různých úrovních, které stále nedosahují vašeho konečného Stavu
dosažení. Kdyby to tak nebylo, neptali byste se dnes na otázky, protože byste jim všem rozuměli.
Takže to, co jste pochopili, jsou jen konkrétní projevy principů Fa v různých říších a na různých
úrovních.
Otázka: Mohu se Učitele zeptat, proč se vyrobila nová cvičební hudba? Pro bělošské studenty je
trochu těžké se přizpůsobit.
Učitel: Je to proto, že původní kazeta původní hudební produkce se opotřebovala a musela se
udělat znovu. Dotklo by se to kvality pásek, protože se po mnoha kopírováních opotřebovaly
všechny originální nahrávky. Než by se to dostalo k vám, kvalita by mohla být horší a horší.
Tomuto problému jsme čelili, a tak jsme udělali novou produkci.
Pokud si někteří lidé na novou pásku ještě docela nezvykli, myslím si, že můžete poslouchat
staré kazety. S tím není žádný problém. Pokud chcete používat nové pásky, je to také v pořádku. Ale
žáci měli pocit, že nové kazety jsou čistší, protože byly nově nahrány. Protože originální páska je
tentokrát čistá, kvalita zvuku bude rozhodně lepší. Taková je situace. Když děláte cvičení, v
kultivaci nebude žádný opravdový rozdíl, kromě rozdílu, který cítíte.
Otázka: Mistře, pohovořte prosím víc o „superhmotě“.
Učitel: O tom nelze hovořit. Kdybych vám o tom pověděl, lidstvo by mohlo v budoucnu tu
dimenzi otevřít. Lidé nemají dovoleno tu dimenzi otevřít; lidé nemají dovoleno o tom vědět.
Otázka: Jelikož neznám čínštinu, nejsem si jist, zda jsou překlady přesné.
Učitel: Pokud neumíš čínsky, můžeš se na význam zeptat žáků, kteří čínsky umějí. Ale to by
bylo opravdu obtížné, protože s devíti přednáškami by bylo skutečně těžké, aby je druzí lidé
všechny pro tebe překládali. Naštěstí jsou ve Spojených státech k dispozici nahrávky mých
přednášek se simultánním tlumočením a tím je problém vyřešen.
Otázka: Pracuji v nemocnici a každý den jednám s pacienty. Má jejich karma na mě nějaký
účinek?
Učitel: Když se pacientova karma projevuje v určitém místě dost silně, pacient může vykazovat
v té oblasti svého těla nemoc. Ve skutečnosti má hodně lidí spoustu karmy, jen se neprojevuje jako
nemoc. V jejich každodenních životech se to projevuje jako nespokojenost a obtíže. To je velice
běžné. Jinými slovy, karma je ve skutečnosti všude. Ale tvoji kultivaci to nezasáhne a tvoje
pracovní prostředí v nemocnici tě neovlivní. Protože to, co kultivuješ ty, je gong, ten typ karmy do
tebe nemůže zasahovat.
Vzpomínám si, že v USA byl jeden žák, někdo, kdo se jevil, že se specializuje na analýzu
patogenů, dělání testů a pěstování mikrobů. Zjistil, že všechny mikroby na testovacích sklíčkách,
kterých se dotkl rukama, zahynuly. Jinými slovy, energie, kterou jeho ruce vydávaly, ty
mikroorganizmy zabila. Může se objevit i takový stav. Jelikož je naše energie gong a získává se vaší
kultivací a nese váš vlastní obraz a myšlenky, stačí, když si v mysli pomyslíte, že děláte pokusy a
nechcete je zabít, a gong to neudělá. Někteří žáci vytvářejí jiné myšlenky. Neměli byste denodenně
přemýšlet: „Viry, jakmile přijdete, zabiji vás.“ To si rozhodně nemyslete, jinak se vytvoří
připoutání. Nechte to být. Přirozeně ví, jak vás chránit, protože je to produkt vaší kultivace.
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Otázka: Normálně se z velké části dokážu držet měřítek praktikujícího, ale ve snech dělám často
věci s chabým xinxingem a hádám se s druhými lidmi.
Učitel: Za běžných okolností, když máme jasnou hlavu, dokážeme se ukáznit a činit se dobře.
Přesto taková ukázněnost neznamená, že jste úplně prošli vašimi xinxingovými zkouškami. Mohli
jste to udělat dobře, protože jste se pokoušeli zachovat si tvář nebo protože vaše úvahy rozhodly, že
byste to tak udělat měli, ale ve skutečnosti vaše mysl možná toho bodu nedosáhla. Povrchový
důvod vám umožnil se racionálně ovládnout. Ale ve svém chování nejste opravdově tak pevní, a
proto budete mít v tomto bodě zkoušky. Ve skutečnosti je to pro vás také jasný náznak, že na tom
musíte víc pracovat. To je vše, co to znamená. Sny nejsou kultivace, ale jsou pro vás zkouškami a
určitou prověrkou vaší kultivace.
Otázka: Lidé pořád říkají, že věřit v Buddhy, Taa, Bohy a duchy je „pověrčivé“. Jak bychom jim
měli tyto věci při šíření Fa vysvětlit?
Učitel: Vůbec není třeba, abyste jim o těch věcech povídali. A to proto, že šíříte Fa, abyste lidem
umožnili Fa získat, a ne je odstrčit. Víte, když hovoříte na tak vysoké úrovni, je to totéž jako lidi
odstrkovat. Když jste kultivaci prvně začali, také jste začínali s pochopením principů na nejnižších
úrovních Fa. Protože Dafa začíná od učení lidí, jak být dobrými lidmi, také byste odtamtud měli
začít mluvit. Tenhle Fa může lidi uzdravit a udržet je v kondici a může změnit člověka na někoho s
vysokými morálními hodnotami. Můžete prostě začít tím, že hovoříte o principech, a ta osoba
pochopí zbytek přirozeně s tím, jak se zlepšuje. Pokud hned hovoříte o věcech, které jsou příliš
vysoko, bude pro něj těžké to přijmout a jako výsledek se praxi učit nebude.
Otázka: Je být neschopný provést to, k čemu se člověk osvítil, „vědomé dělání špatného“?
Učitel: Stane se to, protože člověk se nepovažuje za kultivujícího. Spousta lidí nemá dobré
pochopení toho, co se stalo, když procházejí zkouškou, ale až se uklidní, věci si domyslí. To se také
počítá za to, že jste přišli k pochopení, jen jste to nebyli schopni pochopit v té době. Pokud se stále
nedokážete chovat přiměřeně potom, co jste to pochopili, znamená to, že vaše kultivace není pevná.
Pokud se podle toho dokážete chovat, až se ten problém přihodí znovu, počítá se to, že jste tím
prošli. Ale pokud tím pořád nemůžete projít ani potom, co jste si všechno uvědomili, pak musíte
opravdu vynaložit poctivé úsilí, abyste se zlepšili.
Otázka: Kultivuji se čtyři až pět let. Jak zjistím, v které fázi kultivace jsem?
Učitel: Jsou lidé, kteří necítí vůbec nic. Klíčem je považovat se za praktikujícího. Nemyslete si,
že máte v životě hodně let a že si můžete dát na čas a kultivovat pomalu. I když se kultivujete a
nedokážete Dafa opustit, opravdově jste se tomu neoddali. Jinými slovy nepostupujete s pílí. Tak to
nebude fungovat! Protože Dafa je vážný, nemůžete se na něj dívat s takovým uvažováním. Člověk
by se takto neměl stavět ani k menšímu Fa a menším cestám. Protože tohle je Dafa, měli byste
vědět, jak si ho vážit. To, co vám dává, jsou věci, které vám menší cesty nikdy dát nemohou, takže
byste se k němu měli na oplátku stavět s patřičnou pozorností.
Otázka: Moje démonická povaha je dost silná a prostředí kolem mě není dobré. Jak si s tím mám
poradit?
Učitel: Myslím si, že obě tyto věci souvisejí s tvou kultivací. Je to buď proto, aby ti to pomohlo
odstranit karmu, nebo pomohlo zlepšit si xinxing. Takže se na ně musíš dívat správně. Někteří lidé
jsou ve strašně těžkých situacích, ale je zaručeno, že jsou pro vás dobré, protože jste kultivující.
Důvod, proč si myslíte, že pro vás nejsou dobré, je ten, že jste se nezbavili své lidské stránky. Máte
pocit, že se s vámi nezachází spravedlivě, a myslíte si, že tato osoba by se k vám takto neměla
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chovat, a místo toho by s vámi měla jednat lépe. Ovšem z pohledu praktikujícího, kdyby s vámi
každý jednal tak dobře, jak byste kultivovali? Jak by se odhalila vaše připoutání? Jak byste se
zlepšili? Jak byste si odstranili karmu? Není tam tato otázka? A tak byste neměli mít naštvaný nebo
vzdorovitý přístup, když se setkáte s výzvami, jako jsou tyto. Musíte na ně správně pohlížet,
protože jste kultivující. Já jsem jiný než vy; pokud se někdo bude chovat takto ke mně anebo se
někdo takto chová k Dafa, je to zlo, které škodí nápravě Fa.
Otázka: Když si manžel procházel těžkou zkouškou při odstraňování karmy v červnu 1997, měl
příznaky trochu jako u mrtvice. Pořád se díval na videokazety s přednáškami Fa. Po jednadvaceti
dnech se mohl dostat z postele, aby přednášky Fa poslouchal. Začátkem roku 1998 byl schopen
překonat fyzické potíže a připojil se ke studiu Fa a skupinovému cvičení na cvičebním místě.
Učitel: Ty věci se přihodily proto, že nebyl pilný, když se učil Fa. Ale protože se dal na kultivaci,
musel jsem ho brát jako kultivujícího. I když nebyl dostatečně pilný, jako jeho Mistr jsem ho bral
jako kultivujícího. Koneckonců se učil a kultivoval. Stav, ve kterém vás mrtvice zanechá, je
obvykle hodně vážný a mnoho lidí skončí napůl ochrnutých. Ale jeho příznaky byly dost mírné.
Kdyby o sobě dokázal přemýšlet se spravedlivými myšlenkami namísto přemýšlení o sobě jako o
někom, kdo má zdravotní problém, myslím si, že by to tam nezašlo. Pokud by tohle dokázal, jeho
situace by byla ještě lepší. Na druhou stranu je dost možné, že měl v tom ohledu hodně karmy a
bylo nutné ji tímto způsobem odstranit. Navíc se tyto věci přihodí proto, aby se vidělo, jestli jste v
té situaci stále odhodlaní. Takže to také mohl být ten problém. Různé situace způsobují různé
kultivační stavy a každý je jiný. Ale moje největší obava je, zda se dokážete chovat jako kultivující
nebo ne. Skrz tuto situaci vidíme, že to vypadá, jako by se stále učil a kultivoval a že jsou tam pořád
připoutání, která by měl odstranit.
Další věc je, že pokud jsou jeho rodinní příslušníci také učedníci a k těmto věcem se stavějí jako
k něčemu důležitému, je to připoutání a to je také prodlouží. Jelikož kultivace bere do úvahy tvé
Dovršení a je zodpovědná za tvé zlepšování, nezodpovídá jen za něho a odstraňování jeho karmy,
ale také musí odstranit tvoje připoutání. Musíš být pravá kultivující, být opravdu pilná a být
schopná opustit cokoliv. Pak uvidíš, co se stane. Když se držíš určitých věcí příliš moc, stane se to
velkým připoutáním a následně to ovlivní druhé lidi. Na tyto věci si musíte dávat pozor.
Samozřejmě, všechny tyto věci, o kterých jsem hovořil, se nemusejí vztahovat na tvůj případ; tvá
situace může být jiná. To znamená, neměla by ses připoutat [k tomu, co jsem řekl]. To, o čem jsem
hovořil, jsou principy Fa. To jest, neměla by ses připoutat, protože to, co jsem řekl, jsou principy
Fa.
Otázka: Během kultivace, jak se mohu přimět, abych splnil různé požadavky, které pro nás Dafa
na různých úrovních stanovuje?
Učitel: Mnoho studentů má tutéž myšlenku. V konkrétním stavu bytí je pro vás těžké úplně
splnit požadavky na vás nebo splnit měřítko té říše. A to proto, že to, že jsi člověkem, je něco, co ti
nechávám, aby ses mohl dál kultivovat mezi běžnými lidmi. Začínáme od těch nejhorších
připoutaností a odstraňujeme je jednu po druhé. Jisté věci se odstraňují postupně, vrstvu po vrstvě.
Až se odstraní vrstva po vrstvě, je tam další vrstva, a tak pořád dál, dokud se nedosáhne povrchové
vrstvy. Až se všechno odstraní, dosáhneš Dovršení. Než se všechno odstraní, stále budeš mít lidské
chování a lidské stavy. To je jediný a nejlepší přístup, který mohu poskytnout, kdy můžete žít mezi
běžnými lidmi a mezi nimi se kultivovat. Znamená to, že protože ještě máte věci běžných lidí, že od
teď můžete být k sobě laxní? Ne, neznamená! To, co vám říkám, je princip toho, ale měli byste být
pilní neustále a stanovit si pro sebe přísné měřítko – to je kultivace. Pokud zvolníte, nebude se to
počítat jako vaše kultivace. Anebo se přinejmenším nebudete pilně posouvat vpřed. Tak to funguje.
Aby se odstranila každá vrstva běžných lidských věcí, sami se musíte kultivovat a snažit se.
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Otázka: Když šíříme Fa, co bychom měli dělat, abychom do Dafa nepřidávali lidské věci?
Učitel: Dokud máte lidská připoutání, mohou se projevovat. Co je klíčem, je jak připoutání nebo
lidský názor odstraníte poté, co si uvědomíte, že je máte. To je ta nejdůležitější věc. Pokud zjistíte,
že je tam problém, a zvládnete ho odstranit, jen tak jsou ty věci, které děláte, ty nejlepší a
nejposvátnější.
Otázka: Když jsou stvořeny životy ve vesmíru, ke které úrovni vesmíru patří ti, kdo nespadnou
dolů? Do jakého nebeského království patří?
Učitel: Vesmír je tak nezměrný a Fa to všechno pokrývá, Fa stvořil všechny světy. Je jich
mnohem víc než smítek prachu nebo zrnek písku, která můžeme vidět, nezměřitelně a nevyčíslitelně
víc než to. Dokonce i v zrnku písku je jich bezpočetné množství. Každé vesmírné tělo může stvořit
životy – stvoření života není pouze věcí úrovně nebo nebeského království. To, co jsem zmínil o
životech padajících dolů, je zřídkavá situace, která se přihodí méně než jednomu ze sta miliard, a
navíc je to něco, co se stává za nesmírně dlouhé časové období. Na nebesích je bezpočet životů,
avšak kolik životů je zde na Zemi? Není to něco, co si lze představit lidskými myšlenkami.
Otázka: Dokud jsou Buddhové, jsou i démoni. Člověk může kultivovat Buddhovství, jen pokud
existují démoni. Bude člověk, který se převtělí potom, co byl démonem, zničen, i když neudělal nic
zlého?
Učitel: V tomto vesmíru jsou Králové démonů stejně jako Králové Fa. Králem Fa je Tathágata.
Takže na určitých úrovních existují spolu formou vzájemného vytváření a vzájemného potlačování.
Ale ve skutečnosti zas tolik démonů není. Spravedliví bohové jsou všude. A to proto, že negativní
nemůže porazit pozitivní, ačkoliv negativní přesto existuje. Takže démoni jsou produktem vesmíru
a bez démonů byste opravdu kultivovat nemohli. Víte, že ve vaší kultivaci mezi běžnými lidmi vám
lidé mohou svou démonickou povahou přinést spoustu problémů a vy se neustále zlepšujete a rázně
postupujete. Až dosáhnete vyšších úrovní, lidské bytosti už nejsou schopny vám dělat jakékoliv
potíže. To proto, že jakmile vás lidé uvidí, jejich malé, bezvýznamné lidské věci už nebudou
účinkovat, protože jsou dost slabí a vy jste se už vykultivovali na určitou úroveň. Ti, kdo do vás
budou zasahovat, budou vypadat jako lidé, ale jsou ovládáni démony. Na různých úrovních budou
démoni, kteří budou lidi ovládat, aby vytvářeli ve vaší kultivaci překážky a zabránili vám v
kultivaci. Ale ty překážky, které vám mají zabránit v kultivaci, představují tu nejlepší příležitost,
abyste si odstranili karmu a zlepšili se. Tak se na to díváme.
Co se týká jejich převtělení ve vesmíru a toho, že ještě dělají všechny možné zlé věci, možná
víte, že v lámaistické tantrické kultivaci jsou prvky kultivování démonství. Proč se vyžaduje
kultivace, aby se někdo mohl stát démonem? Aby se vykultivovali na Krále démonů, také se musí
zbavit různých běžných lidských citů, různých připoutání a lidských připoutání v kultivaci; teprve
pak mohou té říše dosáhnout. Proč se tedy stávají démony? Nekultivují Shan, takže jsou to Králové
démonů. Splnili to měřítko a dosáhli té říše, ale jsou to Králové démonů. Pokud někdo dělá mezi
běžnými lidmi všechny možné zlé věci, nezáleží na tom, zda byl původně bohem nebo démonem –
čelí vyhlazení. Taková je situace. Pokud se démon převtělí jako člověk, ale lidstvu neubližuje, nelze
ho vyhladit. Pokud je schopen získat Fa, může kultivovat zrovna tak a dokonce dosáhnout
Dovršení.
Otázka: „Jakmile se dosáhne stavu Odemčení gongu, už se nelze kultivovat“. Znamená to, že už
se nemusí dělat cvičení ani zlepšovat xinxing?
Učitel: Stane se to proto, že jste potvrdili a osvítili se ke svému Stavu dosažení. Jakmile
dosáhneš Osvícení, už nebudeš mít lidské myšlenky. Místo toho budeš mít úplně jiný způsob
myšlení a různé stavy bytí. Budeš schopen vidět všechno, co je pod říší, kde jsi; budeš vidět každou
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z těch úrovní. To je úplně jiné, než co si dokážeš představit teď jako lidská bytost. Až potvrdíš a
osvítíš se ke svému Stavu dosažení, kultivační proces skončí. Bytost neexistuje ve stavu kultivace
navždy. Je to proces navrácení se z tohoto místa lidí na svou původní pozici, a ne nekonečný proces,
kterým bytost prochází.
Otázka: Jak si může člověk po Odemčení gongu na nízké úrovni tuto úroveň udržet a může ještě
kultivovat k vyšším úrovním v tomtéž životě?
Učitel: Proč bys dosahoval Odemčení gongu na nízké úrovni? Ve Třech říších není absolutně
žádný Stav dosažení. Ale já chci, abyste se vy všichni opravdově dovršili, takže i když hodně z vás
stavu Osvícení dosáhlo, nikoho jsem neodemkl, a to proto, že mám pro tohle komplexní plán.
Opatření pro vaši kultivaci jsou v podstatě dělána systematicky a podle toho, co můžete snést a co
jste si s sebou přinesli. Je to dost přesné a není to něco, co se dá pochopit lidskými myšlenkami.
Pokud jste kus oceli, rozhodně vás nenechám stát se kusem železa.
Otázka: Dosáhl Šestý patriarcha zen-buddhismu Bódhisattvovství? Bylo jeho spor se Shenxiu
jeho připoutáním?
Učitel: Je Arhatem Počátečního dosažení. Toto nemá co dělat s naší kultivací. To, co vás učím, je
velký Fa, velké Tao, ale ty trváš na tom, že se budeš ptát na věci o malých cestách. Jelikož
Bódhidharma sám nebyl Buddha, ale Arhat se Spravedlivým dosažením, nejvýše, kam jeho učedníci
mohli dosáhnout, byl samozřejmě jen Arhat. Protože nebyl Buddha, jak by mohly být principy,
které učil, principy Buddhy? Samozřejmě, že nemohly. Ve skutečnosti, ať už je to Bódhidharma
nebo pět Patriarchů po něm, o všechny se starali Buddhové. Kdyby to tak nebylo, nebyl by schopen
dosáhnout ani Arhatství. To, co Bódhidharma učil, nebyl Buddhův Fa, ale jen principy Arhatova
Dosažení, ke kterým se ve své říši osvítil.
Co se týká sporu se Shenxiu, to byl projev lidských připoutání v jejich kultivaci. Myslím si, že
postupné osvícení nebo náhlé osvícení – oba přístupy ke kultivaci jsou v pořádku. Myslím si, že to
bylo jen kvůli stavu mysli, který měli. Když to řeknu jednoduše, není to jen věc toho, zda všechno
pochopíte najednou nebo postupně? Takže ohledně okamžitého Dovršení proti postupnému
Dovršení, dokud můžete kultivovat k Dovršení, v pořádku je jakýkoliv způsob, kterým děláte
spravedlivou kultivaci. Není to ta samá myšlenka? Byl to pouze spor ohledně přístupu ke kultivaci.
Je to jako lidé obhajující náboženství: když se na to pohlíží z lidského pohledu, je to správné, ale
když se na to pohlíží z pohledu Boha nebo Buddhy, všechno je to připoutání. Umožnilo by člověku
samotné prosazování náboženství, aby dosáhl Dovršení? Které z vašich připoutání lze takto
odstranit? Ani jedno. Právě naopak, přidává to další připoutání – připoutání k prosazování té věci
samotné. Proto Šákjamuni řekl, že všechny cesty se záměrem jsou tak iluzorní jako bubliny, protože
mají záměr. Vaše prosazování náboženství neznamená, že obhajujete Buddhu. Rozhodně to není
taková myšlenka. Je to něco, s čím přišly lidské bytosti používající lidské uvažování.
Otázka: Dosáhl někdo z nás stavu Částečného odemčení gongu?
Učitel: Ano, jsou ti, kdo jsou ve stavu postupného osvícení, a to vlastně patří k Částečnému
odemčení gongu. Liší se jen to, do jakého stupně. Je hodně lidí v takovém stavu.
Otázka: Jsem člověk, který ví o Falun Dafa velice málo. Jestliže dělám kultivaci s přáním stát se
v budoucnu Buddhou, je to připoutání?
Učitel: Samozřejmě, že je to připoutání. Povinností studenta je studovat. Dokud dobře studuješ,
budeš mít přirozeně dobré známky a přirozeně budeš moci jít na vysokou školu. Pokud si dobře
vedeš v práci, přirozeně budeš mít úspěchy. Tvé přání kultivovat se nedá považovat za špatné samo
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o sobě. Přání stát se Buddhou samo o sobě znamená, že se chceš vrátit ke svému původnímu,
pravému já, což je konečným osudem života ve vesmíru. Jak by to mohlo být špatné? Je to zrovna
jako lidé, kteří se chtějí vrátit domů – jak by to mohlo být špatné? To není špatné. Ale pokud v
mysli pořád přemýšlíš: „Chci kultivovat na Buddhu. Kdy se mohu kultivovat na Buddhu? Prostě se
musím kultivovat na Buddhu.“ Mít tak silné myšlenky je připoutání.
V buddhismu teď lidé nevědí o spoustě věcí. Starší buddhističtí mniši zemřeli a ti novější mniši,
kteří se během kulturní revoluce na tak dlouho vrátili do světského života, se po kulturní revoluci
vrátili, aby se stali mnichy a opaty. Byla tam velká mezera a oni nevědí všechno o opravdové
kultivaci, která se v minulosti dělala. A obzvlášť protože buddhismus zažil několik těžkých zkoušek
Fa, ty nejpůvodnější věci jsou naprosto ztraceny nebo se jim nerozumí. Ve skutečnosti se má za to,
že každá generace zen-buddhismu sestupuje do slepé uličky a Bódhidharma dokonce uznal, že bude
jen šest generací – že poté už nebude žádný Fa. Jeho Fa se už nemohl předávat a už by ani nebyl pro
lidi účinný. Přesto se ho lidé dnes zatvrzele drží. Uplynulo téměř tisíc let od doby, kdy Šestý
patriarcha Huineng dosáhl Klidu, a potom už se neuznával, i když se předával dál. Teď uplynulo
šedesát generací a lidé se ho pořád tvrdohlavě drží. To, co Bódhidharma učil, byl Arhatův Fa.
Arhatův Fa je nejblíže ke Třem říším, takže je ten nejnižší. Ty nejnižší principy Fa jsou nejblíže k
lidským teoriím filozofie, takže je pro lidské bytosti snadné je přijmout. Proto si mnoho lidí myslí,
že získali nejvyšší pravdy filozofie a přistupují k tomu a chápou to, jako by to byly principy
běžných lidí. Taková je současná situace.
Otázka: Proč mají vnímající bytosti dovoleno znát základní Dafa vesmíru?
Učitel: Protože se všichni po Dovršení stanou bohy. Ti, co se nebudou moci dovršit, budou
všichni muset být dějinami přeřazeni, obnoveni nebo odstraněni předtím, než přijdou nové dějiny.
Řeknu vám, že i když jsem vám pověděl tolik nebeských tajemství a učil vás tak ohromný Fa, ve
skutečnosti jsem pouze hovořil obecně za použití lidského jazyka a podstata pravých principů Fa je
vám stále neznámá. To, čeho jste si vědomi a o čem víte – to je ta vaše část, která byla úspěšně
zkultivována. Je to také část principů Fa, které byste měli na své úrovni vědět. Není to tak, že
absolutně všechno na té úrovni se vám ukáže. To proto, že lidé v tomto světě nemají dovoleno znát
pravdu. Takhle to v dějinách vesmíru je. Takže mohou vědět jenom tolik, co by vědět měli.
Otázka: Když klesne život dolů, je to kvůli tomu, že nesplňuje ve své kultivaci kritéria té úrovně?
Učitel: Ne, tak to není. Pokud nemůžeš kultivovat na ten Stav dosažení, nebudeš tam moci vůbec
dosáhnout. Životy stvořené přímo v té říši přirozeně splňují kritéria té říše. Pokud si život vytvořil
jisté myšlenky nebo spáchal určité věci, které by na své úrovni neměl, to může způsobit, že spadne.
Ale není to tak jednoduché. Lidské myšlenky jsou velmi aktivní a mohou vytvářet všechny možné
představy. A to proto, že je ovlivňuje změť názorů utvořených po narození a všechny možné druhy
karmy. Bez těchto věcí byste objevili, že lidská mysl je jasná a čistá. Když člověk dosáhne říše
Buddhy, nebude mít tak nízké věci; místo toho budou všechny ušlechtilé. Bude vědět všechno,
včetně myšlenek volů nebo koňů. Ale tyto věci ho neovlivní a ani na ně nebude chtít myslet. Bude
vědět všechno, aniž by potřeboval vytvořit byť i jen myšlenku.
Otázka: Jak poznám, že jsem se zastavil na určité úrovni, a pokud jsem se zastavil, jak se tím
prolomím?
Učitel: Důvod, proč se tvoje kultivace ve skutečnosti zpomalila, je hlavně ten, že jsi se moc
nesnažil studovat Fa a nebyl jsi na sebe moc přísný. To je obvykle ten důvod. V kultivaci nemůžeš
polevovat ve své píli. Zapamatuj si to! Určitě se kultivuj do konce! S tak obrovským Fa, který lidi
posiluje, aby kultivovali, se to rozhodně nepovleče příliš dlouho. Takže musíte postupovat s pílí.
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Otázka: Protože Falun Gong je výše než Buddhův Fa, proč se mu říká Fa Buddhy Falunu?
Učitel: Vím, jaká je tvá situace. Ve skutečnosti tomu nerozumíš. Vysvětlil jsem to velice jasně.
„Výše než Buddhův Fa“ – co je Buddhův Fa? Fa, který učil Šákjamuni, je Buddhův Fa. A Buddha
Šákjamuni řekl, že před ním bylo šest prehistorických Buddhů, takže byl Fa vyučovaný šesti
prehistorickými Buddhy Buddhův Fa? Jsou Fa vyučované Buddhou Budoucnosti, Buddhou
Maitréjou, Buddhův Fa? Co je vlastně Buddhův Fa? Může Buddha Šákjamuni zastupovat všechny
Tathágaty? Ne, nemůže. Může Buddha Šákjamuni zastupovat celý Buddhův Fa? Ne, nemůže.
Osoba, která předložila tento lístek, v tomto v prvé řadě nemá jasné pochopení.
Proč se tomu říká „Fa Buddhy Falunu“, který je také známý jako „Falun Dafa“? Nazývat to Fa
Buddhy Falunu je snadnější na rozlišení od dnešního buddhismu. Je to jen jméno pro rozlišení. Ve
skutečnosti tyto názvy – včetně Falun Dafa – jsou všechno jména mezi obyčejnými lidmi, jsou to
jen jména ukázaná lidem v běžné lidské společnosti. Fa Buddhy Falunu je ve skutečnosti základem
vesmíru. Je to základ, který vytváří všechny vnímající bytosti, jakož i všechny věci a hmotu ve
vesmíru.
Otázka: V kultivaci Buddhova Fa je mnoho disciplín. Jsou pro různé lidi různé disciplíny?
Učitel: Žádné takové pojetí tam není. Myslíš tím, že musí vytvořit různé disciplíny speciálně pro
různé jednotlivce? Chceš tím říci, že Buddhův Fa je tak triviální? Buddhův Fa nebyl stvořen pro
lidské bytosti, nebo aby zachraňoval lidi. Buddhové lidi zachraňují, protože jsou milosrdní. I
Buddha Šákjamuni řekl, že Tathágatů je tolik jako zrnek písku v řece Ganze, a přesto byl Buddha
Šákjamuni jediný, kdo přišel. Myslíš si, že když tě Buddha nezachrání, bude se cítit nesvůj nebo
bude mít z toho abstinenční příznaky? Buddhové nejsou stvořeni pro lidi. Tak to není.
Otázka: Může jediná kniha Falun Gongu umožnit všem kultivujícím, aby dosáhli Dovršení?
Učitel: Vím, proč jsi sem přišel, ale stejně ti to vysvětlím. Když Buddha Šákjamuni učil v tomto
světě Fa, nebyla žádná písma. Později, když už Buddha Šákjamuni nebyl na tomto světě, lidé
sestavili písma z paměti podle toho, co Buddha Šákjamuni učil. Rozdíl mezi nimi byl obrovský – už
neměla zvláštnosti té doby, místa a tehdejší okolnosti. Navzdory tomu bylo mnoho lidí, kteří v
kultivaci uspěli tím, že se takovými písmy řídili. Kdo by to mohl popřít? Všechno, co měli, byla ta
písma. Jak si jinak myslíš, že by lidé dokázali kultivovat?
Otázka: Falun Dafa je Velký Zákon vesmíru, tak proč je Dafa také jednou ze čtyřiaosmdesáti
tisíc disciplín?
Učitel: To je tolik, co lidé mohou pochopit. Když jim řeknete věci na vysoké úrovni, stejně tomu
nebudou rozumět. Přemýšleli jste ve skutečnosti o tomhle: se všemi těmi Fa Buddhů v celém
vesmíru nemůže být jen celkem osmdesát čtyři tisíc kultivačních cest. Tathágatů je tolik jako zrnek
písku v řece Ganze a každý Tathágata má své vlastní principy Fa, které potvrdil a ke kterým se
osvítil. Ale všechny patří do té samé říše. Osmdesát čtyři tisíc – mohlo by se to omezovat na toto
číslo? Ani 840 milionů není dostatečné číslo – je jich tak mnoho! Je tak mnoho kultivačních cest.
Nejsou tedy všechny ty cesty různými kultivačními cestami vytvořenými naším Dafa – velkým Fa
vesmíru – pro vnímající bytosti na těch úrovních, které jim umožňují potvrdit část Fa z Dafa na
různých úrovních a osvítit se k němu? Nezahrnuje to pak tu část, o které lidem říkám dnes, což je
jen část Fa, kterou mohou lidé na své úrovni pochopit? Není to tak? Abych lidským bytostem řekl
nějaké věci, mohu pouze použít způsoby a pojmy, které mohou pochopit. Ve skutečnosti je víc než
osmdesát čtyři tisíc nebo osm miliard nebo osmdesát miliard nebo dokonce osm bilionů disciplín. Je
jich ohromně mnoho, přesto se potvrzují a osvěcuje se k nim v rámci Dafa. Náš Dafa má pro běžné
lidi také svůj projev na nejnižší úrovni. Nezahrnuje to tedy všechny tyto? Já pouze používám pojetí
osmdesáti čtyř tisíc disciplín – které po sobě lidem zanechal Buddha Šákjamuni a o kterém lidé ve
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světě pravděpodobně vědí – abych objasnil princip, který mohou lidé pochopit, a dělám to, abych
probudil správné myšlenky lidí.
Otázka: Dojde ve vesmíru po této nápravě Fa opět k odchýlení se?
Učitel: To nejsou věci, na které by ses měl ptát nebo je mohl pochopit za použití lidského
uvažování. Mohu ti jen říci, že Dafa je tentokrát vybaven schopností všechno zdokonalovat,
harmonizovat a opravit. Takže tohle je nedegenerující Fa. (Potlesk)
Otázka: Často mám pocit, že mám prázdnou mysl a nevím, o čem druzí mluví. Co to přesně je?
Učitel: To je ve skutečnosti velice dobrý stav. Někdy když jsme mezi běžnými lidmi, je naše
mysl dost vypočítavá. Když vás druzí lehce urazí nebo řeknou věci, které se vám ani trošku nelíbí,
okamžitě zpozorníte a v mysli hledáte věci, abyste se ochránili a použili protiútok. To rozhodně není
stav kultivujícího. Co se s tím tedy dá dělat? Ty vaše myšlenky se musejí napravit v procesu vaší
kultivace. Během toho nápravného období už nemáte dovoleno používat své obvyklé myšlenky
ochraňovat se a ubližovat druhým. Takže když se ta myšlenka znovu použije takovým spůsobem,
zjistíte, že už neexistuje a máte prázdnou mysl. Tak to obvykle je. Takže pro kultivujícího je to
přínosné. Je to k posilnění vašich spravedlivých myšlenek, abyste se mohli dobře ovládat. Je to
dobrý jev v kultivaci.
Otázka: K vyhlazení došlo ve vesmíru mnohokrát. Jaké jsou vyhlazené bytosti vysoké úrovně a
vnímající bytosti? Co je úplné zničení těla a duše?
Učitel: O jakém pojetí vesmíru to hovoříš? Tvá mysl prostě nemůže pochopit, jak velký vesmír
opravdu je, takže bys nevěděl, jak ohromný je vesmír, o kterém mluvíš. Tím chci říci, že bez ohledu
na to, jak si rozšíříš mysl, ohromnost, kterou si dokážeš představit, bude pořád nesmírně
mikroskopická. Ale bez ohledu na to, jak velký je, pokud v určité rozsahu vesmíru dojde k
vyhlazení, všechny životy na té úrovni budou vyhlazeny a nic nezůstane. Tato situace se liší od
jednotlivého vyhlazování zkažených životů. Životy vyhlazované jednotlivě se vyhlazují vrstvu po
vrstvě, aby splatily svou karmu. Takže i když zemřou, musí za svou karmu zaplatit, zaplatit, co
dluží. Ale výbuch ve vesmíru je takový, že v mžiku se všechno rozloží a nic nezůstane. To je
samozřejmě strašlivé. Je to nesmírně strašlivé.
Otázka: Jak mohu zajistit, aby byla každá myšlenka, kterou mám, zakořeněna ve Fa a zároveň
šla střední cestou, aniž by zacházela do extrémů?
Učitel: Ve skutečnosti bych ti rád řekl, že bys tomu neměl rozumět takto. Pokud můžeš najít své
vlastní nedostatky s tím, jak se kultivuješ nebo když se setkáš s problémy nebo potížemi v denním
životě, pak se vlastně kultivuješ. Být schopen rozeznat své vlastní nedostatky a pak si později vést
lépe – to je kultivace. Co se týká toho, jak můžeš zajistit, že to, co řekneš, odpovídá Fa, jak zajistit,
že každé tvoje slovo a čin splňují kritéria Fa, tyto věci přijdou přirozeně s tím, jak se zlepšuješ.
Úroveň tvého xinxingu se bude přirozeně odrážet ve tvých slovech a činech. Pokud nevěnuješ
pozornost studiu Fa a budeš to dělat úmyslně, nebudeš schopen toho dosáhnout.
Já vám jen říkám, že vždy, když něco děláte, cokoliv si myslíte nebo děláte, měli byste být
schopni se kultivovat a lépe se činit, když vyvstane konflikt nebo když uvidíte svůj vlastní problém.
To je to, oč vás žádám, a je to ta nejzákladnější kultivační metoda pro kultivující Dafa. Práce není
kultivace, avšak všechno, co se mezi obyčejnými lidmi zobrazuje, je odrazem mysli kultivujícího –
kultivační chování člověka se odrazí v jeho práci. Jinými slovy, váš život není kultivace, přesto se
váš kultivační stav odrazí ve vašich slovech, činech a v tom, jak žijete. Co se týká toho jít střední
cestou, když jsem učil principy Fa, to je to, co jsem po vás za zvláštních okolností požadoval.
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Například když řekneme, že není dobré něco dělat, protože to poškozuje Dafa, někteří lidé okamžitě
půjdou do druhého extrému. Řeknete jim, že to také není správné, a oni pak jdou do jiného extrému.
Hovořil jsem o této situaci.
Otázka: Někdy něco navrhuji asistentům, ale oni to odmítají přijmout a mají nejrůznější
výmluvy.
Učitel: Mohou tam být dva důvody. Jedním je ten, že si myslí, že má pravdu. Ten druhý je ten,
že může být blokován věcmi, ke kterým je připoután. Ale nemůžeš říci, že není vůbec dobrý jen
kvůli tomu. Je pravděpodobné, že si odstranil mnohá připoutání, jen se stále kultivuje a stále mu
zbývají připoutání běžných lidí, takže bude mít připoutání a názory obyčejných lidí. Proto když dělá
věci, i když dělá věci Dafa, může vykazovat lidská připoutání – to je dáno. Proto jsem řekl, že jejich
práce pro Dafa je také kultivace a oni musejí svou práci Dafa začlenit do své kultivace, protože se
stále kultivují. Na druhou stranu by sis ani ty neměl utvářet žádné názory. Cokoliv někdo dělá,
může se to udělat dobře, pokud to je v zájmu Dafa. A také se musíš nejdřív podívat, zda nemáš
nějaká připoutání. Když nebyl tvůj návrh přijat, přemýšlel jsi nejdřív o problémech u ostatních,
nebo jsi se nejdříve podíval na sebe?
Otázka: Co jsou ta tři náboženství, o kterých se hovoří v Hong Yin?
Učitel: V Číně se to obecně vztahuje na konfucianismus, buddhismus a taoismus. Vztahuje se to
hlavně na prostředí v Číně.
Otázka: Jestliže má každý učedník dosáhnout Dovršení a přinést si s sebou Falun, jak bychom
měli chápat jev, že světy různých Buddhů a Bohů po celém vesmíru mají Falun?
Učitel: Tuto otázku jsem probíral už dávno. To jen tento žák ji nečetl nebo o ní neslyšel. Hodně
lidí nemá do Falunového světa jít. Ten Falun, který jsem vám dal já, je pouze k přizpůsobení všech
vašich prapůvodních věcí tomu, co je ve vesmíru nejlepší. Po nápravě Fa se vrátíte tam, odkud jste
přišli, a vrátíte se k tomu, kým jste byli – ať už je to Buddha, Tao nebo Bůh. Počet těch, kdo půjdou
do Falunového světa, je celkem malý. Všechno, co dělám, je k tomu, abych vás přizpůsobil Fa
vesmíru.
Otázka: Náboženství si myslí, že mají pravdu, ale není pro to žádný důkaz. Ani Falun Gong
nemá důkazy, které by prokázaly, že máte pravdu, a přesto lidi žádáte, aby věřili ve vaše učení, a ne
učení druhých.
Učitel: To není pravda. I když nejsi můj student, nejsem proti tomu, aby ses ptal na otázku, jako
je tahle. To proto, že každý má jiné myšlenky, když nechápe Fa. Ve skutečnosti neříkám, že ve mě
lidé musejí věřit. To, co lidi učím, jsou principy Fa a principy obecně. Až vyjdeš dnes ze dveří,
můžeš si dělat, co chceš, a nikdo tě nezastaví. Není to tak, že bych každého nutil se ho učit. Pouze
lidem sděluji skutečný obraz opravdové kultivace. Co se týká toho, kdo chce v jaké disciplíně
kultivovat, to je věc každého. Já se jen obávám, že jsi se na principy tohoto Fa ani nepodíval;
takováto příležitost se najde těžko, dokonce i za tisíce nebo desítky tisíc let. V minulosti nikdo
neučil [to, co jsem vám řekl]; předtím nebylo dovoleno říkat lidem nebeská tajemství. Takže já jen o
tom dávám lidem vědět. Ať chceš kultivovat cokoliv, je to tvoje vlastní věc. Zároveň lidem říkám,
že žádné náboženství nemá boha, který by se o věci staral. Dřív, když byl člověk u zpovědi, mohl
opravdu cítit, že mu Bůh naslouchá, a někteří dokonce mohli mysl člověka vybavit odpovědí. Teď
už tam žádní nejsou. A tak doufám, že ten, kdo se na tu otázku zeptal, si přečte knihu a pokusí se
pochopit, o čem je. My lidské bytosti všichni máme myšlenky a vy všichni máte vědomosti. Po
přečtení knihy budete vědět, co je pravda a co ne.
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Otázka: Měla bych pomáhat s výukou cvičení, nebo bych se měla zaměřit na vlastní studium Fa
a praktikování? Anebo bych měla dělat obojí?
Učitel: Tvoje zlepšování a tvoje kultivace jsou ty nejdůležitější věci. Samozřejmě, pokud máš
čas, můžeš druhým pomáhat získat Fa – to je ta nejnádhernější věc. Lidé si neuvědomují, jak strašná
je tato současná fáze, které lidstvo dosáhlo. Řekl bych, že není špatné dát o tomhle vědět druhým a
pomoci jim stát se dobrými lidmi; i když se nebudou kultivovat, nedosáhnou bodu, kdy budou
vyhlazeni. Samozřejmě, je ještě lepší, kdyby mohli kultivovat, protože to je tím nejvyšším účelem
bytí člověkem.
Otázka: Není pravda, že čím jednodušší a čistší je mysl člověka, tím snadnější je pro něj prolomit
tuto skořápku? A čím dál je člověk od povahy vesmíru, tím těžší je se lidskou skořápkou prolomit?
Učitel: To je pravda. Zjistil jsem, že spousta bělochů je velice čistých, hlavně ti v odlehlých
venkovských oblastech. Ti jsou opravdu čistí a prostí. Nemají ten či onen názor. Anebo i když mají,
je jich velice málo, a tak jsou jejich překážky k získání Fa malé. Proto se Třetí oko mnoha bělochů
otevírá hned, jak začnou kultivovat.
Otázka: Někdy opravdu nevím, jaký má smysl zůstávat v tomto lidském světě.
Učitel: Musíš si vážit své kultivace v tomto lidském světě a neustále a pilně postupovat v
chápání principů Fa. Skutečnost, že pro kultivující není nic v běžné společnosti přitažlivé, je kvůli
tomu, že říše kultivujícího je vyšší než ta běžného člověka. Možná máš pocit, že na tomto lidském
místě nechceš zůstat, a myslíš si, že to nemá význam – to se může stát. Pokud si uvědomíš, že tato
doba je taková cenná příležitost pro kultivaci a pro návrat nahoru, a dáš kultivaci Dafa větší váhu,
pak ten pocit mít nebudeš.
To jsou všechny otázky, které zodpovím. Původně měla konference trvat den a půl. Odpoledne
přidali nějaký čas, abych vám mohl zodpovědět o něco víc otázek. Mám pocit, že konference byla
celkově dost úspěšná. Díky této konferenci jste se vy všichni v různých ohledech rozhodně zlepšili
a po konferenci to budete moci použít jako pobídku, abyste byli ještě pilnější a vedli si lépe. To je
účelem této konference Fa – pomoci každému se zlepšit je pravým účelem této naší konference.
Jinak by to byla jen formalita. Rozhodně nedovolíme, abychom upadli do formalit. Žádná formalita
nemůže člověku umožnit kultivovat nebo si zlepšit mysl.
Pomocí společného studia Fa můžete všichni nalézt své vlastní nedostatky a vidět, jak kultivují
druzí v porovnání s vámi. Doufám, že budete s tímto popudem pilnější a dosáhnete Dovršení
rychleji.
Jelikož se všechny otázky, které jsem tady zodpověděl, vztahují ke kultivaci na různých
úrovních, pro obyčejného člověka, když je slyší, jsou velmi vysoko. Samozřejmě, vaše pochopení je
také omezené. Jsou jisté věci, které nemusíte být schopni úplně přijmout. Ale ať je to jakkoliv, to, že
jste na tuto konferenci přišli, může klidně být kvůli předurčenému vztahu. Neublíží vám, když se
podíváte na knihu. Pokud ji čtete bez toho, že byste se drželi jakýchkoliv názorů, možná uvidíte a
pochopíte mnohé, mnohé věci. Proč kultivuje tolik lidí? Pouze na základě tohoto byste se na ni měli
podívat a zjistit, jaký je pravý důvod. Lidé mají mysl a schopnost uvažovat. Dnešní lidé jsou
dokonce dost informovaní. Mohou se podívat a analyzovat ji a sami zjistit, zda je dobrá nebo ne,
pravdivá nebo falešná. Nikdo nenařizoval ani nenutil kultivující, kteří tady sedí, aby se přišli učit.
Oni všichni se kultivují z vlastní vůle a jsou schopni opravdově kultivovat v Dafa. Proto se mohla
naše konference Fa dnes uskutečnit. Myslím, že tato konference Fa byla celkem úspěšná, a doufám,
že až se vrátíte, budete pilnější. Děkuji vám všem! (Potlesk)
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