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Učení Fa v Pekingu u příležitosti vydání knihy
Zhuan Falun

(4. ledna 1995)

Předně bych chtěl každému popřát šťastný nový rok!
Někteří, kdo zde dnes jsou, jsou dlouhodobí studenti a někteří ještě na přednáškách nebyli,

ale  každý má určité  pochopení  Falun Dafa.  Naši  dobrovolní  pracovníci  právě teď shrnuli
práci, která se pro Falun Dafa udělala v roce 1994. Bylo široce pokryto několik existujících
problémů, a kdekoliv máme nedostatky,  učiníme v budoucí práci a rozvoji Dafa zlepšení.
Momentálně, když soudíme z toho, jak se naše praxe jako celek rozvíjí, můžeme vidět trend
rychlého  rozrůstání  a  že  vliv  Dafa  se  zvětšuje  a  vystřeluje  rovnou nahoru,  šíří  se  velmi
rychlým tempem. Je to jen něco málo přes dva roky, co jsem začal praxi učit. Na začátku jsme
praxi šířili učením Fa ve formě qigongu nízké úrovně, který je pro léčení a udržování kondice.
To proto, že jsme museli každému dát určitý čas, aby ho mohl poznat. Když jsem vyšel na
veřejnost poprvé, výslovně jsem uvedl, že cílem toho, že jsem vyšel na veřejnost, je to, abych
učil  praxi na vysokých úrovních a vedl lidi  k dosažení  vysokých úrovní.  Ještě  nikdo lidi
neučil,  jak se opravdově kultivovat k vysokým úrovním. Samozřejmě, na začátku jsme jej
šířili ve formě qigongu – něčeho na nízké úrovni – a účelem bylo dát každému čas, aby ho
nejdříve poznal. Ale hlavně v tomto posledním roce jsem v podstatě učil Fa. Takže všichni
naši žáci poznali, že hovořím o věcech na dost vysoké úrovni, že témata, která probírám, jsou
všechno věci, které druzí učit nemohou, a že hovořím o opravdové kultivaci a otázkách toho,
jak  kultivovat.  Protože  je  mnoho kultivačních  cest  a  šíří  se  tolik  let,  doopravdy  existuje
problém,  jak  se  zlepšit.  Nestačí,  když  jen  zůstanete  zaseknuti  na  existujících  teoriích.  V
minulosti  praktikovalo  kultivaci  spoustu  lidí,  ale  nevěnovali  pozornost  kultivaci  svého
xinxingu1 ani si nevážili ctnosti, takže věci byly chaotické.

1   „povaha mysli“ (doslova), „charakter”, nebo „myšlenka”
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My učíme Velký Zákon školy buddhismu, takže budeme mluvit o principech buddhistické
školy.  Buddha Šákjamuni  řekl,  že  během Období  konce  Dharmy se objeví  démoni,  kteří
přivodí katastrofy a v naší běžné lidské společnosti napáchají spoušť. O čem ve skutečnosti
mluvil, nebyli jen démoni, kteří přijdou do chrámů, aby poškodili jeho Fa. To nebyl ten jediný
význam  –  sděloval  obecnou  a  povšechnou  pravdu.  Všichni  o  tom  přemýšlejte,  v  tomto
současném období se lidské morální měřítko pokazilo do takové míry a spory mezi lidmi
zintenzivněly do tohoto stupně. Lidé si jdou jen za svým prospěchem a ziskem a pro peníze se
odvažují udělat cokoliv. Lidská morálka upadá den za dnem. Zrovna teď jsou vztahy mezi
lidmi opravdu napjaté a morální měřítko je dost zkažené. V Číně i zahraničí dochází ke všem
možným zmateným a zvráceným věcem: homosexualita, „sexuální svoboda“, drogy, gangy –
všechno.  Staří  Číňané  ještě  nějaké  pojetí  morálky  mají  a  udržují  současný  stav  této
společnosti  před zhoršováním. Na Západě dávají  velký důraz na smysl pro slušnost, takže
jejich slušnost na povrchu lze také na určitý čas udržet. Ale mladší generace, a hlavně mezi
námi  Číňany,  tam prostě  není  žádná morálka,  o  které  by se dalo  hovořit.  Všichni  o  tom
přemýšlejte, není to nebezpečné, aby věci takhle pokračovaly a vyvíjely se dál? 

Mnoho  velkých  mistrů  a  proroků  uvedlo,  že  lidstvo  projde  v  budoucnosti  určitou
pohromou nebo utrpením. Nezáleží na tom, jak o tom mluvili, přemýšlejte o tom: pokud bude
tato společnost takhle pokračovat, není to nebezpečné? Pokud něco dosáhne extrému, obrátí
se to! Pokud to bude takto pokračovat, jací by byli lidé z další fáze? Já veřejnosti vyučuji
tohle. Na vysokých úrovních to dokáže lidi vést v kultivaci a na nízkých úrovních to může lidi
vést k tomu, aby se chovali jako lidské bytosti. Opravdu to může dosáhnout takového účinku.
Proto to chce hodně našich žáků studovat, usilují o jeho studování a považují to za velmi
dobré. To proto, že když se vyučuje opravdový Fa, může lidem nabídnout spásu a studenti to
v hloubi cítí. Tohle se neomezuje na vaše logické uvažování: vaše fyzické tělo, kvalita vašeho
charakteru a vaše morální měřítko, to všechno prochází velkou změnou. Proto to může mít tak
velký  dopad.  Tento  náš  Dafa  je  odlišný  od  obvyklých  qigongových praxí,  protože  my
doopravdy učíme k vysokým úrovním. 

Momentálně  je  mnoho  dělníků,  kteří  potom,  co  se  naučili  praxi,  změnili  morálku  a
duševní náhled ve svých továrnách. Když lidé chápou, jak se chovat a vážit si ctnosti (de), dá
se to přenést i na produktivitu. Srdce všech lidí se obracejí k dobrotě a zaměřují se na to, aby
pilně  pracovali.  Pokud chcete  být  dobrým kultivujícím,  musíte  nejdříve  začít  od základů:
nejdřív musíte  být dobrým člověkem. Dobří lidé se musí chovat  jako dobří  lidé za všech
okolností,  takže musíte udělat  dobře práci,  kterou vám váš šéf přidělí.  Musíte naplnit  své
závazky ve společnosti a tohle bude rozhodně mít kladný účinek a posune věci dopředu. Učím
tuto praxi k vysokým úrovním a to, o čem přednáším, je Fa, který se vyučuje k vysokým
úrovním. Může lidi vést ke kultivaci k vysokým úrovním a dokonce, aby se kultivovali k ještě
vyšším říším. 

Můžete  říci,  že  se  nechcete  kultivovat  k  vysokým  úrovním,  ale  možná,  že  jakmile
obyčejný  člověk  tyto  pravdy  uslyší,  uvědomí  si,  že  by  se  také  měl  chovat  podle  těchto
stejných pravd. To proto, že ať už lidská morálka sklouzává na pokraj nebezpečí sebevíc,
pravdy tohoto vesmíru se nemění. A právě kvůli tomu, že se pravdy tohoto vesmíru nemění,
můžeme vidět pokles lidské morálky. Kdyby se ta pravda změnila také, pak by pád lidské
morálky nešlo zjistit.  Řekl jsem, že lidská morálka sklouzla na tuto úroveň, a mnoho lidí
pořád ještě plně nechápe. Hlavně pro některé, co se zúčastnili přednášek, často v prvním dni
či  dvou  úplně  nechápou  věci,  o  kterých  jsem  hovořil.  Ale  jakmile  přednášky  skončily,
podívali se na obyčejnou lidskou společnost a všechno pochopili. Uprostřed tohoto mocného
proudu to sami necítíte a možná si dokonce myslíte, že jste lepší než druzí. Ale teprve až se
vaše myšlení pozvedne k vyšší úrovni a podíváte se zpět, uvědomíte si, jak nebezpečné to
bylo. To proto, že Dafa může mít takovou moc a takový účinek. I když už se věci dostaly do
této fáze, lidé pořád mají laskavé myšlenky a jejich buddhovská povaha stále existuje. Takže
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jakmile to vysvětlíte, pochopí. Hodně lidí pořád hledá dobrotu a chtějí se učit a samozřejmě je
hodně lidí s opravdu dobrým základem, kteří pořád ještě musí kultivovat výš a díky kterým se
v průběhu šíření naší praxe vyvinul takový trend. 

Před pár lety se někteří lidé proti qigongu slepě stavěli s postojem, že ho plošně odmítali,
a to vedlo k tomu, že qigong klesl na nízké místo. V posledních dvou letech se vyskytly určité
znaky, že získává na popularitě. I když nebyl tak populární jako předtím, pořád byl celkem
populární. Ale poměrně nedávno ten trend zase ochladl. Neochladl proto, že se proti němu
někdo stavěl nebo ho kritizoval, ani za tím ochlazením nebyla nějaká administrativní opatření.
Bylo to proto, že lidé si byli schopni klidně rozvážit, které jsou pravé, které jsou falešné a
které  se  používají  k tomu,  aby lidi  podváděly  a  ubližovaly  jim.  Každý o těchto  otázkách
přemýšlí a s klidem se jimi zabývá. Proto je dnes situace taková, jaká je. Výsledkem toho už
hodně falešných qigongů nemá žádné posluchače. Už dál nemohou pořádat přednášky a šidit
lidi o peníze. Samozřejmě, byl jsem na mnoha místech, abych učil praxi, a mnozí vedoucí
místních  poboček  Společnosti  pro  výzkum  qigongové  vědy  a  Společnosti  pro  výzkum
lidských věd mi tyto věci sdělili. Řekli, že právě teď je těžké pořádat v různých regionech
qigongové přednášky a je opravdu těžké nabrat žáky.  Qigong jako celek je na sestupu. Jen
Falun Dafa se řítí přímo vzhůru a velmi rychle roste. Tohle je samozřejmě to, co říkají druzí.
Jen jsem to vzpomněl. V budoucnu může růst ještě rychleji, dokonce ještě překotněji. Tohle
jsem věděl  už  předtím,  než  jsem vyšel  na  veřejnost.  Také  jsem věděl,  jaké  situace  se  v
budoucnu objeví. Bylo to naprosto jasné. 

Obecně  řečeno  byl  náš  Falun  Dafa  v  procesu  šíření  Fa  zodpovědný  k  žákům  a  ke
společnosti.  Proto jsme obdrželi takové dobré výsledky. Právě jsem krátce hovořil o stavu
rozvoje našeho Falun Dafa. Dnes zde sedí mnoho nových žáků, kteří stále mohou mít pocit,
že věcem docela nerozumějí. Hodně žáků po mně chce, abych o stavu věcí týkajících se Falun
Dafa hovořil a trochu víc o Fa přednášel. V publiku jsou nějací noví studenti a já mohu tento
čas  využít,  abych  vám Falun  Dafa  představil.  Zároveň  k  vám  mohu  krátce  promluvit  o
některých Fa principech kultivace. 

Jak všichni víme, praktikování  qigongu na úrovni odstraňování zdravotních problémů a
utužování těla obnáší brát si to nejlepší z každé praxe. Protože každý chce praktikovat qigong
a  posilovat  tělo,  aby se zbavil  zdravotních  problémů,  pokud si  člověk bere  to  nejlepší  z
různých praxí, proč by záleželo na tom, od které osoby se něco bere? Když se chcete vrátit
k tomu, že budete obyčejným člověkem, je to v pořádku. Řekl jsem, že na různých úrovních
existuje různý Fa a Fa na různých úrovních má různá omezení a požadavky pro kultivující na
různých úrovních. Obyčejní lidé jsou jen na této povrchové úrovni a není problém, když si
berou ty nejlepší části z různých praxí, aby si uzdravili  tělo. Ovšem je pravda, že  qigong
neslouží jen k odstraňování zdravotních problémů a utužování těla; ve skutečnosti to vždy
byla  kultivace.  Aby  se  přizpůsobili  způsobům  uvažování  dnešních  lidí,  aby  byl  široce
přijímán a nedávala se mu snadno nepravdivá nálepka, přišli lidé s názvem „qigong“. Qigong
se  začal  šířit  a  dosahovat  vrcholu  během  prostřední  až  pozdní  fáze  kulturní  revoluce.
Kdybyste ho v té době nazývali původními jmény, mohli by vás lehce odsoudit. To by nebylo
dovoleno,  i  když  jste  chtěli  udělat  něco  dobrého  tím,  že  pomáháte  masám  odstraňovat
choroby, udržovat se v kondici a mít zdravé tělo. Bylo to kvůli tehdejší extrémní maoistické
frakci.  A tak ho lidé nenazývali  původním jménem, jen ho obecně začali  nazývat  qigong.
Samozřejmě, byla různá cvičení a odvětví  qigongu a kultivační metoda každého cvičení a
každého odvětví byla jiná. Takže když se tento nebo onen qigong veřejnosti vyučoval, všichni
skrývali jejich původní názvy. Takto lidé začali používat termín qigong. 

Qigong je něco spojeného s kultivací, stejně jako jsou kultivační metody v náboženstvích
způsobem kultivování.  Protože to je kultivační metoda, není to jednoduše jen o udržování
zdraví a utužování těla, protože směřuje k dosažení velmi vysoké a hluboké říše. Přemýšlejte
o tom, pokud se pro lidi použije k léčení a utužování těla, samozřejmě budou vidět úžasné
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výsledky.  Ale je  tu  jedna  věc:  proč  hodně lidí  praktikuje  qigong,  ale  nemohou se svých
nemocí zbavit? Proč hodně lidí praktikuje qigong, ale jejich gong neroste?  Protože qigong je
kultivace. Takže něco, co je kultivace, není totéž jako kondiční cvičení obyčejných lidí nebo
nějaká dovednost nebo sport mezi obyčejnými lidmi. Je to něco nadpřirozeného. Protože je to
něco nadpřirozeného, pokud tuto nadpřirozenou metodu chcete použít k uzdravení svého těla
a dosažení vysoké, hluboké říše, nemusí se tato nadpřirozená věc řídit principem, který je
nadpřirozený? Tyto nadpřirozené principy tedy ve skutečnosti mají řídící a omezující účinek.
Jinými slovy, přesahují úroveň obyčejných lidí a vy musíte následovat požadavky stanovené
nadpřirozenými principy. U věcí na této úrovni obyčejných lidí můžete udělat trošku práce,
utratit trochu peněz a tu věc koupit; anebo když pracujete o trochu víc, můžete to získat jako
osvojení si dovednosti obyčejných lidí. Ale nefunguje to tak u kultivace, protože tam se musí
kultivovat mysl té osoby. Pouze když si kultivujete mysl, můžete se pozvednout. Když se
chcete zlepšit, musíte si vážit ctnosti a kultivovat xinxing. 

V  minulosti  jsem vysvětloval,  proč  musí  lidé,  aby  se  zlepšili,  zdůrazňovat  xinxing a
kultivovat ctnost. Je to proto, že v tomto vesmíru existuje jeden hlavní princip. Jaký princip?
Je to povaha vesmíru, o které jsem mluvil. Stejně jako my lidé – vezměme si jako příklad
lidské tělo – kromě tohoto fyzického těla máte také další formy života, které existují. Jenom
pak může být stvořen úplný člověk. Samotné vaše tělo je jen kusem masa. Než můžete být
úplnou  a  nezávislou  osobou,  člověkem  s  vlastními  jedinečnými  vlastnostmi,  musíte  mít
charakter,  povahu,  osobité  rysy a  duši.  Totéž  platí  pro tento  vesmír.  Kromě jeho hmotné
existence, kterou znáte, včetně nebeských těles, Mléčné dráhy, hvězd, komet, planet – kromě
materiálních látek, o kterých víme – má ještě další zvláštní povahu, která se nazývá duchovní
existence. Abych to shrnul, jakmile se tento Fa dostane na nízké úrovně, je velmi široký a je
mnoho způsobů, jak o něm hovořit. Na velmi vysokých úrovních je ale celkem jednoduchý.
Tuto zvláštní povahu shrnují tři slova: Zhen-Shan-Ren2. Ale teď pozor, tohle není ta „pravda,
soucit, krása“ 3. Je to Zhen-Shan-Ren.

Samozřejmě, tato povaha není tak jednoduchá. Zevnitř se rozšířila a vyvinula do velkého
množství věcí na různých úrovních. Čím nižší je úroveň, tím složitější a ohromnější je. Na
vysokých úrovních ji lze shrnout třemi slovy: Zhen-Shan-Ren. Tato povaha existuje v každé
mikroskopické částici vzduchu a v těch nejmikroskopičtějších částicích v každé látce – půdě,
kamenech,  oceli,  dřevu, dokonce plastu – ta povaha existuje  v každé látce a ve vzduchu.
Běžní lidé její přítomnost nemohou cítit, protože jsou na své úrovni – úrovni obyčejných lidí
– a tak ji nemohou cítit.  Jakmile chcete překročit  úroveň obyčejných lidí,  můžete pak její
přítomnost cítit. Jinými slovy, pokud chcete tuto nadpřirozenou metodu použít k odstranění
nemocí, ale nenásledujete její požadavky a neřídíte se měřítkem, které takový nadpřirozený
stav vyžaduje, pak se nemocí zbavit nemůžete. Pokud si chcete zvýšit  gong, ale neřídíte se
požadavky tohoto nadpřirozeného principu, které jsou nad úrovní obyčejných lidí,  pak váš
gong nikdy neporoste. 

Proč tedy mají někteří lidé dost nízká morální měřítka, a přesto mají nějaký  gong? Pro
některé  je  to  výsledek  jejich  základů.  Protože  je  jejich  morální  měřítko  dost  nízko,
spotřebovávají své základy. Až všechno vypotřebují, nic jim nezbude. Než je celé spotřebují,
stále  trošku [gongu] mají.  V některých případech je do tohoto zapletena posedlost duchy.
Démoni mají  dovoleno, aby během určitého časového období existovali  v určeném, velmi
nízkém stavu, protože se mohou hodit.  Kdyby žádní démoni nebyli,  lidé by neměli  žádné
zdravotní problémy; kdyby nebyli démoni, lidé by také neměli žádná trápení. Ale lidé mají
mít trápení a mají mít zdravotní problémy, protože si je sami vytvořili. Takže se také dá na
druhé straně říci, že démony vytvářejí sami lidé. Pokud jste někoho v minulosti využili nebo s

2  Zhen—být pravdivý, čestný, opravdový, pravda, pravdivost; Shan – být hodný, mít soucit, být dobrý, 
dobrota; Ren – mít disciplínu a kázeň; snášet útrapy, být trpělivý, odpouštějící či tolerantní. 
3  Tři ctnosti pro společnost vnucované ve stejném období čínskou vládou.
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ním špatně zacházeli, udělali něco špatného nebo zabili životy, pak to musíte splatit. Nemáte
dovoleno odejít, aniž byste to splatili. V tomto vesmíru je jeden princip odvozený z principu
Zhen-Shan-Ren. Je to „žádná ztráta, žádný zisk“. Aby člověk získal, musí ztratit, a co se dluží,
se musí splatit. Pokud nechcete ztratit, budete přinuceni ztratit. To je ten princip za tím, takže
tam budou strasti a trápení. 

Právě jsem mluvil o Zhen-Shan-Ren. Kultivace ve škole buddhismu se zaměřuje hlavně na
pochopení Shan z tohoto „Zhen-Shan-Ren“. Má také Zhen a Ren, ale zaměřuje se na kultivaci
Shan. Kultivování Shan muže vytvořit laskavé srdce. Jakmile si člověk rozvine laskavé srdce,
uvidí, že všichni trpí, a proto si přeje nabídnout spásu vnímajícím bytostem. Jak se tento Fa
rozšiřuje,  stává  se  dost  rozsáhlým.  Protože  cílem je  zachránit  všechny  vnímající  bytosti,
předává se hodně lidem a jako výsledek bylo vytvořeno čtyřiaosmdesát tisíc kultivačních cest.
Taoistická škola se zaměřuje převážně na osvícení se k Zhen a kultivuje hlavně Zhen. Má také
Shan a  Ren,  ale  její  hlavní  zaměření  spadá  do  kultivace  Zhen.  Takže  mluví  o  říkání
pravdivých  slov,  dělání  pravdivých  věcí,  bytí  opravdovým člověkem,  kultivování  Zhen a
zlepšování  charakteru,  navrácení  se  k  původu  a  sám  k  sobě  a  nakonec  kultivování  v
Opravdového člověka. Jejich zaměření spadá do kultivace Zhen. Protože kultivují s důrazem
na Zhen, nemají přání zachránit všechny vnímající bytosti, takže opravdová učení taoistické
školy  se  předávají  jen  jednomu  učedníkovi  najednou.  Taoismus  je  druh  reformovaného
náboženství, které se vyvinulo v posledních generacích. Kdysi dávno se taoismus nenacházel
v žádné z prehistorických kultur. Takže praxe taoistické školy se vždy předávala jen jednomu
učedníkovi najednou. Protože se předávala jen jednomu učedníkovi najednou, rozsah, v jakém
se šířila, byl omezený. Jak se její Fa předával, vyvinulo se tři tisíce šest set kultivačních cest.
Škola buddhismu má čtyřiaosmdesát tisíc kultivačních cest, což je v porovnání s taoistickou
školou poměrně hodně.

Zhen-Shan-Ren je jediným měřítkem pro poměřování dobrého a zlého. Jen když se této
povaze přizpůsobíte, může se váš  gong zvýšit. Pokud se této povaze nepřizpůsobíte, pak se
váš  gong  nebude  nikdy  moci  zlepšit.  Řekli  jsme,  že  pro  kultivujícího  nebo  obyčejného
člověka se dá tento princip shrnout několika větami. Například, jak rozlišíte mezi dobrými
lidmi,  zlými  lidmi  a  kultivujícími?  Člověk,  který  dokáže  následovat  povahu  vesmíru,  je
dobrou osobou – je jisté, že je dobrým člověkem. Člověk, který jedná proti povaze tohoto
vesmíru, je opravdu zlou osobou. Možná jsou lidé, kterým druzí v práci řekli, že dobří nejsou.
Celý svůj život procházejí útrapami nebo se na ně dívají shora nebo je využívají. Řeknu vám,
že nemusíte být nezbytně opravdu špatní. Když vás v práci každý chválí anebo jste možná
šikovní v tom, že umíte udělat, abyste vypadali dobře, pak vám řeknu, že nemusíte být nutně
opravdově dobří.  Princip  vesmíru  je  jediným měřítkem pro poměřování  dobrého a  zlého.
Takže pokud se jako kultivující přizpůsobíte této povaze vesmíru, pak jste někdo, kdo získal
Tao. Je to takhle jednoduché. 

Gong člověka rozhodně nelze získat cvičením. Každý praktikuje qigong a vyvíjí poměrně
hodně úsilí. Vstávají brzy ráno a jdou do postele pozdě v noci, aby praktikovali, a domnívají
se, že jejich gong poroste. Ale on se vůbec nezvýší. To, co jsem právě řekl, může mnoho lidí
překvapit.  Ptají  se:  „Neučíte  lidi  praktikovat  qigongová cvičení?  Proč  tedy  lidi  učíte?“
Všichni znáte termín „kultivační cvičení“. Lidé se zaměřují na tu část cvičení, ale neberou
vážně tu část kultivační. Myslí si, že slovo „kultivace“ je jen rozvíjející větný člen „cvičení“,
rozvíjející  větný  člen  toho  podstatného  jména.  Řeknu  vám,  kultivace  je  před  cvičením.
Kultivace  je  to  první  a  hlavní.  Pokud nebudete  brát  kultivaci  xinxingu vážně  a  nebudete
věnovat  pozornost ctnosti,  nebudete pak mít  žádnou energii,  která  by stála  za řeč!  Pokud
nebudete brát kultivaci  xinxingu vážně, pak nebudete mít žádný gong! Opravdová energie a
gong jsou jedno a totéž, a tohle je ten gong, který určuje vaši úroveň a sílu gongu (gong li)
člověka. Co se týká úrovně gongu člověka neboli „stavu dosažení“ (guo wei), o kterém mluví

6



buddhismus,  tento  gong může být  pouze výsledkem kultivace.  Všichni  můžeme vidět,  že
mnich nepraktikuje qigong, ale jeho gong může růst. Proč? Protože se kultivuje. 

Jaký je tedy vztah mezi kultivací a cvičením, o kterém mluvíme? Za chvíli promluvím o
tom, co praktikujeme. Jaký je vztah mezi kultivací a cvičením? Proč, když kultivujeme, může
náš gong růst? Někdo by se mohl zeptat: „Není tahle věc kultivace xinxingu, tato věc, o které
jsi mluvil, něco, co existuje jen v lidském uvažování, představách a způsobech myšlení?“ Ale
není ten  gong, o kterém mluvíme, něco hmotného? Jaký je mezi nimi vztah? Řeknu vám,
tomuto  principu  nelze  na  vysokých  úrovních  rozumět  stejně  jako  na  nízkých  úrovních.
Obyčejní lidé ve společnosti nedokáží jasně vysvětlit věci obyčejných lidí, ale pokud z nich
dokážete vyskočit a pak se na ty věci podívat, lze je pochopit jen jedním pohledem. Mezi
těmi, co se zajímají o ideologii a teorii, se lidé neustále hádají o to, co přišlo první, hmota
nebo mysl; věčně se o této otázce přou. Debatují a snaží se ty dvě věci pochopit odděleně. Já
říkám, že jsou ve skutečnosti jedna věc – jsou sjednocené. Dejme si ten nejjednodušší příklad.
V současnosti, ať už jsou to ti, kdo se zabývají vědou lidského těla, nebo současnými vědami,
má  se  za  to,  že  lidské  myšlenky  a  věci,  které  si  lidé  představují,  jsou  druhem  energie
myšlenkové aktivity. Myšlenky, které lidé vytvářejí, jsou proto druhem hmoty. Tak se tomu v
této době běžně rozumí. Pak tedy, jestliže jsou druhem hmoty, nejsou částí lidských myšlenek
a způsobem, jakým uvažují? Nejsou to myšlenky ve vaší mysli? Nejsou tou samou věcí? Jen
jsem dal na toto téma jednoduchý příklad. 

Zrovna teď jsem říkal,  že  taková látka  ve vesmíru  existuje  a  zároveň existuje  taková
povaha, takže je to jedna věc a z jednoho těla. Pokud se této povaze nepřizpůsobíte, pak nikdy
nebudete moci kultivovat nahoru. Co to znamená? Abych vám dal jednoduchý příklad, tato
povaha  existuje  v  ohromné  hmotě  tohoto  vesmíru  a  v  každé  látce.  Ve  vesmíru  je  to
rovnovážná a omezující síla. Ve společnosti obyčejných lidí, život za životem a generaci za
generací lidé netuší, kolik špatných věcí provedli. Řekl bych, že lidé se dnes dostali tam, kde
jsou, s karmou nahromaděnou na karmě – všichni mají velké množství karmy. Je to zrovna
jako láhev. Když se láhev naplní špinavými věcmi a vy zašroubujete vršek opravdu pevně a
pak ty špinavé věci nevylijete, když tu láhev hodíte do vody, „žbluňk“, klesne úplně na dno.
Když trošku z toho vylijete a hodíte ji do vody, trochu vyplave. Když vylijete trochu ven,
vyplave trochu výš. Čím víc se vylije ven, tím výš vyplave. Když vylijete všechny ty špinavé
věci a zavřete ji, i když se ji budete snažit zatlačit pod vodu, nebudete moci. Prostě tam plave,
protože tam má být její pozice. Dal jsem tento příklad, abych ilustroval ten bod, že všichni
lidé v běžné lidské společnosti  provedli  nějaké špatné věci;  vaše srdce je znečištěné,  vaše
mysl je znečištěná a máte velké množství karmy. Pokud se těchto věcí nezbavíte a váš xinxing
se  nezmění  k  lepšímu,  budete  stále  tyto  špatné  věci  vytvářet.  Budou  se  stále  každým
okamžikem vytvářet.  Takže musíte  změnit  své srdce k lepšímu a zbavit  se těchto látek a
špatných věcí. Jinými slovy, když se kultivujete mezi běžnými lidmi, musíte trochu trpět, vaše
fyzické tělo se musí namáhat a vaše mysl musí snášet útrapy. Jen pak můžete stoupat. To, o
čem mluvím, je zlepšování pomocí kultivace. Pokud nekultivujete své srdce, povaha vesmíru
vás bude omezovat a nedovolí vám stoupat. My to také můžeme pro vás část po části rozebrat
a říci vám, jak tento gong stoupá. 

Když už mluvím o lidech, ve skutečnosti jsou lidé v každé dimenzi – existují v každé
dimenzi. Kvůli rozdílům v časoprostorech jsou rozdíly v jejich tělech, co se týká existence a
podoby, dost značné. Ve zvláštní dimenzi je kolem našich těl pole a v tomto poli jsou dva
druhy látek. Jedna je ctnost, což je druh bílé látky, která se vyskytuje ve shlucích. U těch, kdo
mají hodně ctnosti, bude její hustota hodně vysoká. V minulosti lidé vždy říkali, že ctnost je
něco, co existuje jen v ideologických pojmech, nebo je to nějaký stav. Řeknu vám, že ctnost
je druh hmoty a má čistě hmotnou existenci. A ve stejném poli existuje ještě další věc, která
se nazývá karma, ale je černá. Ctnost se získá, když člověk dělá dobré věci, druzí ho využívají
nebo s ním špatně zacházejí, strádá nebo snáší trápení. Ta černá karma je naopak vytvářena,
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když člověk dělá špatné věci. V minulosti lidé hovořili o tom, jak dobrý či špatný je něčí
základ – něco určeného poměrem těchto dvou látek – a tohle tvoří hlavní složku toho, co
kultivující  považují  v  běžné  společnosti  za  dobrý  nebo  špatný  základ.  Ale  běžní  lidé
používající pozemské oči to nemohou vidět, protože běžní lidé jsou v bludišti a být v bludišti
je tím, co vám umožňuje se z bludiště vrátit. Protože jste takto dalece spadli sami, musíte se
vykultivovat zpět s uzamčeným viděním. Není vám dovoleno vidět pravdu, protože jakmile
jednou pravdu uvidíte, už se nemůžete kultivovat, protože pak by tam už nebylo nic, k čemu
byste  se  osvítili  a  co  byste  kultivovali.  Pokud lidé  při  kultivaci  mohou  vidět,  kdo by to
nedělal?  Proč je  Buddha vždy na jedné,  pevně dané úrovni? Proč se nemůže zlepšovat  a
vzestoupit? Samozřejmě, je to proto, že ví všechno a už u něj není otázka kultivace xinxingu.
Kultivovat se je snadné, jen když je člověk v bludišti. Někteří lidé zdůrazňují, že kdyby mohli
věci  vidět  jasně,  mohli  by kultivovat  snadněji.  Ve skutečnosti,  kdybyste  mohli  věci  vidět
jasněji,  vůbec  byste  kultivovat  nemohli.  Někteří  lidé  říkají:  „Uvěřím tomu,  až to  uvidím.
Pokud to neuvidím, neuvěřím tomu.“ My jsme takového člověka vždy považovali za někoho,
kdo má slabou schopnost osvícení. 

Jak jsem právě řekl, gong se ve skutečnosti získá kultivací. Také jsem řekl, že toto pole
ctnosti  obklopuje  tělo  člověka.  Pokud máte  hodně ctnosti,  pak můžete  získat  gong velmi
vysoké úrovně. Pokud hodně ctnosti  nemáte,  pak může být černá látka,  poté,  co projdete
utrpením, proměněna na bílou látku. Ale neodstraní se, protože tuto látku nelze zničit. Takže
u  každého  člověka,  který  kultivuje,  je  ve  skutečnosti  ctnost  v  rámci  hranic  jeho
dimenzionálního pole tím, co se přetváří na  gong.  Gong, který opravdu určuje sílu vašeho
gongu a vaši úroveň, se vytváří z vaší vlastní ctnosti. Jak se přetváří? V minulosti bylo mezi
praktikujícími rčení (vůbec ne to samé jako to, o čem se mluví v qigongovém společenství):
„Kultivace je na jednotlivci, zatímco gong je na mistrovi.“ Co to znamená? Znamená to, že
pokud máte přání kultivovat v té škole, když máte přání něco kultivovat, vy jen máte tu touhu,
avšak ve skutečnosti je to mistr, kdo pro vás věci dělá. Někteří lidé hovoří o aktivitách záměru
mysli, mít takový nebo onaký záměr mysli. Ale to nemůže vyřešit nic. Je to jen přání. Ve
skutečnosti je to mistr, kdo pro vás připraví tyglík nebo pec, sesbírá chemické látky a vytvoří
pro vás  dan4 nebo pro vás vytvoří obíhající nebeský okruh nebo otevře energetické dráhy a
akupunkturní  body  a  tak  dál.  Myšlenky  obyčejných  lidí  nemají  žádnou  energii  a  ruce
obyčejných lidí tyto věci prostě nedokáží uskutečnit. 

Aby mohl skutečný gong růst, jsou mechanismy, které vytvářejí ty potřebné věci, dokonce
přesnější než přesná měřící zařízení. Jsou nesmírně složité. Jak byste to vy mohli udělat? Je
jedno  rčení,  které  se  předávalo  tajně:  „Kultivace  je  na  jednotlivci,  zatímco gong je  na
mistrovi.“ V minulosti tohle na nízkých úrovních neznali. Takže když mistr vidí, že jste se
kultivovali  celkem dobře,  že se  váš  xinxing zlepšil  a  že zvláštní  povaha vesmíru vás  tak
neomezuje, pak si můžete gong zvýšit. V té době vám tedy mistr dá určitý druh gongu, který
nazýváme schopnost pro zvýšení gongu. Spirálovitě přetváří kolem těla vaši ctnost na gong a
roste směrem nahoru ve formě spirály. Jakmile dosáhne temene hlavy, postupně tam vytvoří
sloup gongu. Jak se intenzita síly vašeho gongu a úrovně nadále zvyšují, tento sloup gongu
bude  dál  růst.  Tohle  je  přesně  ten  gong,  který  určuje  vaši  úroveň  a  sílu  vašeho  gongu.
Všechna energie, kterou vydáváte, pochází odtud. Rozhodně to není dan a za chvilku o danu
promluvím. Ta skutečná úroveň člověka spočívá v tomto. 

Jak víte, stav dosažení, o kterém se mluví v buddhismu, je určen tím, jaké pozice dosáhl
váš sloup gongu, jak vysoko jste kultivovali a jak vysoké úrovně jste dosáhli – tam se nachází.
Jsou nějací lidé, jejichž duše může hned, jak člověk medituje, opustit tělo a stoupat do určité
výšky. Když se jim řekne, aby šli ještě výš, nemohou. Nepůjde to a oni nedokáží výš jít.
Pokud přeci jen jdou výš, dostanou strach a spadnou. Proč nemohou jít výš? Protože jejich

4  Shluk energie, který se vytváří v tělech některých kultivujících ve vnitřní alchymii; ve vnější alchymii 
se tomu říká „elixír nesmrtelnosti“. 
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sloup gongu je jen takhle vysoký a to je stav dosažení, který si vykultivovali. Nesou se tam
nahoru na sloupu svého  gongu. V buddhismu se říká, že kam se člověk vykultivuje, tam v
budoucnosti skončí. Tento  gong je zcela výsledkem toho, jak lidé kultivují  svůj  xinxing a
přizpůsobují se povaze vesmíru, která je už neomezuje. Tehdy může gong růst a přetvářet se z
ctnosti. Není to výsledek kultivace? Tento druh  gongu je zcela výsledkem toho, jak si lidé
kultivují srdce. 

Na co tedy působí pohybová část naší praxe? Je k proměně lidského těla. Ze začátku tomu
můžete říkat přiživování  života;  na konci tomu můžete říkat prodlužování  života.  Také to
posiluje nadpřirozené schopnosti. Co znamená posilování? Je to použití energie k tomu, aby
byly  silnější.  Také  je  tu  přeměna  technických  věcí  a  přeměna  všech  možných  živoucích
bytostí. Je to velmi složité. Takže co se týká vzhledu různých tvarů a podob gongu, předtím,
než je můžete mít, musíte je posílit energií a bez takovéto energie tam nic není. Když lidé
mají  gong,  jednoduše  nemohou  vydávat  qi,  žádná  tam  prostě  není.  To,  co  v  té  době
vyzařujete, je druh vysokoenergetické látky, i když málokdo může zaznamenat pocit jejího
vyzařování  z nitra těla.  Tohle jsou věci,  které učím a probírám na vysokých úrovních.  V
minulosti se vždy považovaly za nebeská tajemství a nikdo neměl dovoleno o nich mluvit.
Tentokrát jsem je všechny v průběhu svých přednášek prozradil společně s mnoha dalšími
hlubokými věcmi vysoké úrovně. Cílem je umožnit lidem se opravdu kultivovat a být k lidem
zodpovědný.  Doopravdy  lidi  touto  cestou  vedu,  takže  se  to  nepovažuje  za  neuvážené
prozrazování nebeských tajemství, ani za neuvážené a nezodpovědné matení věcí. Opravdu
takový účinek máme.  Xinxing našich žáků se zlepšuje celkem rychle a náš růst  je docela
rychlý. 

Někteří žáci říkají: „Potom, co jsem se zúčastnil přednášek Falun Dafa, se mé vnímání
světa úplně změnilo. Netuším, jak jsem v životě zvládl dotáhnout to do tak pokročilého věku,
a teprve dnes jsem si uvědomil smysl svého života.“ To říkali studenti. Já jen každému říkám,
že nikdo v minulosti  o věcech pravé kultivace nehovořil.  Pokud tomu nevěříte,  můžete se
pokusit  to  vyhledat  ve  starých  textech.  Projděte  si  Tao  Te  Ching5  nebo  si  prolistujte
buddhistická písma. Lidé se v minulosti spoléhali, že se k těm věcem osvítí sami, a nebyly
žádné otevřené diskuse. Dnes jsem to všechno odhalil. Ačkoliv jsem to odhalil, lidé se dostali
do současného stavu, a dokonce i když je to učíte, nebudou poslouchat ani tomu věřit. Budou
si myslet, že je to kázání a není to praktické. Ale bez ohledu na to, kolik se toho vyučuje, stále
je zde otázka osvícení. Koneckonců nemůžete vidět, nebo přinejmenším vidět jasně, a stále se
ještě musíte kultivovat v bludišti. Ta otázka stále existuje. Právě jsem hovořil o tom, jak gong
roste. Podívejte se na mnichy ze starých dob: nedělali žádná cvičení, ale jejich  gong přesto
rostl. Opravdový gong, který určuje výšku úrovně člověka a intenzitu jeho síly gongu, vůbec
není výsledkem cvičení.

Na  co  tedy  mají  pohyby  našich  cvičení  vliv?  Pohyby,  jak  jsem  právě  řekl,  jsou  ve
skutečnosti ke změně původního těla člověka. Ale pokud tam není žádná energie, která by ho
zesilovala,  nemůže být změněno. Teprve až se molekulární buňky ve vašem těle postupně
naplní vysokoenergetickou hmotou, můžete dosáhnout cíle prodloužení života. Pokud tento
gong a energii nemáte, na co pak spoléháte, že ho posílí? Prázdné řeči nepomáhají. Jak víte, je
hodně nadpřirozených schopností. Kromě toho, co předává mistr, velká část těchto schopností
jsou lidskému tělu vrozené, což znamená, že je má každý, ale neúčinkují. Někteří lidé říkají,
že měli ve spánku sen a ten se na druhý den uskutečnil. Někteří tvrdí, že viděli něco, co se má
stát v budoucnosti, a o pár dnů později se to skutečně stalo. A pak je někdo další, kdo měl při
nějaké činnosti náhlý pocit dejà vu, ačkoliv tu věc v životě nikdy nedělal. Co se to tedy děje?
Všechno jsou to ve skutečnosti  projevy schopností  a týkají  se vstupování  do budoucnosti
předtím, než se stane, anebo vstupování do minulosti. Ale tyto vaše schopnosti nejsou takřka
rozeznatelné. Nejsou ničím a bez energie se opravdu nedají použít. Mohou mít jen tento malý

5   [tao te ťing] někdy překládaná jako „Kniha o Tao a ctnosti“ nebo „Kniha Lao-c'” 
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účinek. Jakmile je tam energie, která je podporuje, tomu se říká zesílení schopností. Mohou
být silné a snadné k použití jen tehdy, když jsou zesíleny silou gongu, a jen pak mohou mít
nějaký účinek. Pokud si ale nekultivujete mysl a chcete něco získat, vůbec nic nedostanete. 

Někteří  studenti  si  dokonce  říkají  mistři  Falun  Dafa.  Mnozí  z  našich  dlouhodobých
studentů už vědí co a jak. Kdyby je někdo nazval „mistrem“, vyděsilo a vystrašilo by je to.
Neodvažují si říkat mistr. Řekli by: „Je jen jeden učitel, jen Učitel Li je Mistr. My všichni
jsme žáci.“ Když se lidé odvažují říkat si mistři, jeden důvod pro to je ten, že to dělá neplechu
jejich  připoutání  ke slávě,  a  druhý je  ten,  že  se  pokoušejí  podkopávat  Fa.  V nezměrném
vesmíru studují tento Fa bezpočetní Buddhové, Taové, Bohové, Páni na různých úrovních a
božstva  na  nebesích.  Kdo by se odvážil  říkat  si  mistr?  Pokud nekultivujete  svou mysl  a
nezdůrazňujete  ctnost,  mohli  byste  v  nějaké  škole  kultivovat?  Všechny  kultivační  cesty
spravedlivého zákona zdůrazňují ctnost. Takže jak je možné, že ty zmatené věci jako zvířecí
duchové, kteří  lidi  posedají,  mají  gong? Na velmi nízké úrovni mají  dovoleno mít  trochu
základní  energie  a  ta  se používá k tomu,  aby lidé spláceli  na velmi  nízké úrovni  karmu.
Přestože vidíte, jak lidé onemocní nějakou chorobou nebo jsou v nějaké tíživé životní situaci,
všechno to byly ve skutečnosti věci, které ti lidé dlužili a sami si je na sebe přivodili. 

Možná jsem tu hovořil na trochu vysoké a hluboké úrovni a někteří lidé nechápou. Řeknu
vám všem jeden velmi prostý princip. Ve společenství kultivujících se má za to, že lidskou
duši  nelze  zničit.  Duše  lidí  prostě  nejdou  zničit.  Když  lidé  říkají,  že  někdo  umřel,  ve
skutečnosti vůbec nezemřel. Podle toho, co vidím já, ten člověk mrtvý  není. Přemýšlejte o
tom všichni: nejsou buňky lidského tělo složeny z nesčetných molekul? A nejsou molekuly
složeny  z  nesčetných  atomů?  Nejsou  ty  atomy  složeny  z  atomových  jader,  elektronů  a
neutronů? Když se jde dále dolů, to, co tvoří atomy, jsou kvarky, a jak se jde ještě níž, jsou
tam ještě neutrina. Naše moderní věda dokáže chápat věci jen do tohoto bodu. Ve skutečnosti
je to stále hodně daleko od původní hmoty, která tyto věci tvoří – jinými slovy, lidské tělo má
tyto druhy mikroskopické hmoty. Všichni o tom přemýšlejte, s lidským tělem, když někdo
vydechne naposled a zemře, jak by mohla všechna jeho atomová jádra přestat existovat jen
proto, že je mrtvý? Jak by mohly všechny jeho atomy, neutrony a elektrony přestat existovat?
Jak by to bylo možné? Aby mohla atomová jádra projít štěpením, musí tam být ohromný žár a
silná srážka – jen pak může ke štěpení dojít. Obyčejná síla běžných lidí prostě nemůže takové
štěpení  uskutečnit.  Může oheň v krematoriu  způsobit,  že  se  atomová jádra  ve vašem těle
rozdělí a vybuchnou? Pokud by oheň skutečně mohl způsobit, že atomová jádra ve vašem těle
explodují, pak by atomová hmota jednoho lidského těla mohla zničit část města, není to tak?
Objevili jsme, že život se prostě nezničí. Když lidé zemřou, to jen zemře to, co mají teď –
tělo, které v této hmotné dimenzi vidíme, ale žádné z těl, která existují v jiných dimenzích,
nezemře. 

Koncept  dimenzí,  o  kterém  jsem  mluvil,  není  složitý  k  pochopení.  Dnešní  věda  se
domnívá, že jsou čtyři dimenze. Někteří lidé říkají,  že je dimenzí jedenáct.  Jeden vědec z
bývalého Sovětského svazu už se vší pádností poukázal na to, že pokud byl vesmír stvořen
velkým třeskem, pak v tom okamžiku nemohl vybuchnout jen do jednoho časoprostoru. Myslí
si, že by mělo zároveň existovat přes dvacet časoprostorů. Jasně poukázali na to, že kromě
této  materiální  dimenze  a  tohoto  našeho času,  protože  existuje  tento  časoprostor,  existují
zároveň  i  jiné  časoprostory.  Tento  bod  byl  jasně  zdůrazněn.  Mnozí  vědci  tento  předmět
studují  a zabývají  se jím. Samozřejmě, formy, ve kterých vesmírné dimenze existují,  jsou
ohromně složité.  Promluvím o té nejjednodušší formě dimenzí.  Ve které dimenzi  my lidé
přebýváme? Jak víte, největším druhem hmoty, se kterou jsme my lidé přišli do kontaktu, je
planeta.  Planety tvoří Mléčnou dráhu a jiné galaxie.  Nejmenším druhem hmoty,  se kterou
jsme my lidé přišli do kontaktu, je molekula. My lidé žijeme v této dimenzi mezi molekulami
a planetami. Máme pocit, že je to nesmírně rozlehlá dimenze, nepředstavitelně velká. Všichni
o tom tedy přemýšlejte, jaká je dimenze, která existuje mezi molekulami a atomy? Řekl bych,
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že  je  také  nesmírně  rozlehlá  a  neobyčejně  velká.  Samozřejmě,  pokud  si  přejete  tomu
porozumět,  nemůžete  zůstat  u  těchto  teorií  obyčejných  lidí  a  dívat  se  na  materiální  svět
způsobem, jak to dělají běžní lidé. Pokud vstoupíte do další dimenze a zkusíte ji pochopit
odtamtud, pak zjistíte, že je to také nesmírně rozsáhlá dimenze. 

A  co  tedy  mezi  atomy  a  kvarky  a  mezi  kvarky  a  neutriny?  A  co  ty  nesmírně
mikroskopické úrovně? Šákjamuni řekl, že jedno zrnko písku obsahuje tři tisíce bezmezných
světů; jeho pojetí „tři tisíců bezmezných světů“ říká: v naší galaxii Mléčné dráhy existují tři
tisíce planet, které mají živé bytosti a inteligenci jako náš lidský druh. Řekl, že jedno zrnko
písku  obsahuje  tři  tisíce  bezmezných  světů.  Pokud  je  to,  co  řekl,  pravda,  všichni  o  tom
přemýšlejte, pak uvnitř toho jednoho zrnka písku je to mikroskopicky tak bohaté a hojné jako
galaxie Mléčné dráhy, se společnostmi a způsoby života podobnými těm lidských bytostí. Jak
to prozkoumáváte dál, v tom jednom zrnku písku, nejsou tam znova řeky a písek? Nemá pak
písek uvnitř toho zrnka písku také tři tisíce bezmezných světů? Nemá pak písek uvnitř tohoto
písku také tři tisíce bezmezných světů? Když to prozkoumával dál, Šákjamuni objevil, že je to
nekonečné. Lidé jsou schopni vidět pravou podobu vesmíru, jen pokud se dívají bez použití
očí utvořených molekulami. Čím vyšších úrovní se dosáhne, tím víc může člověk vidět věci
na mikroskopických úrovních, které jsou nesmírně malé, a tím dále může člověk vidět věci na
makroskopické úrovni. Šákjamuni toho neviděl konec a neviděl, jak rozlehlý vesmír nakonec
je. Proto na konci, během svých posledních let, řekl: „Je tak velký, že za ním už nic není,“ –
nevěděl, jak velký je. „Je tak malý, že uvnitř něho nic není,“ – tak malý, že nedokázal uvidět
konec. Jen na základě toho, co Šákjamuni řekl a co dnešní fyzika dokáže pochopit, bych řekl,
že tam není žádný nesoulad a dává to dost smysl. Jak jsem právě řekl, na teoretické úrovni to
lze důkladně vysvětlit. Tak to vidím já a to je to, co učím. Jak by mohla všechna atomová
jádra zmizet, když naposled vydechnete – prošli byste jaderným štěpením jen díky ohni v
krematoriu? Já říkám, že to není možné. Proto jsem uvedl, že ačkoliv fyzické tělo lidí zemře,
život neumírá. Také je správné uvést,  že hmotu nelze zničit, a to platí i pro jiné dimenze. 

Naši vědci dnes věří a dnešní lidé se mohou jen domnívat, že tam, kde je vakuum, už
hmota neexistuje. Tohle je ve skutečnosti pouze chápání v této fázi existujícího rozvoje lidské
vědy. Řekl bych, že ve vakuu hmota stále je – vakuum je samo o sobě hmota. Když se jde níž
k  mikroskopičtější  úrovni,  už  není  viditelná,  ale  vakuum  je  pořád  ještě  daleko  od
mikroskopické hmoty, která je původem života. Jaká je ta nejmikroskopičtější hmota hmoty?
Co je to původní hmota? Říkám, že současní vědci tomu nebudou moci za použití existujících
výzkumných technik porozumět, ať na tom stráví tolik let, kolik chtějí, protože cesta, kterou
se západní věda vyvíjí, je ta nejpomalejší a lidstvo si vybralo ten nejméně dokonalý způsob
jejího rozvoje. Říkám, že to, jak se vyvíjela stará čínská věda, bylo správné. Přímo studovala
lidské tělo, život a vesmír. Víte o mimozemšťanech, že? Ty létající talíře, co létají sem a tam,
přijdou beze stopy a odejdou bez stínu a cestují vysokou rychlostí a je těžké jim přijít na
kloub. Létající talíř dokáže dokonce měnit velikost, může se zvětšit nebo zmenšit. Jak je to
možné? To jen jejich metody výzkumu a vývoje vědy a technologie jsou jiné. Může cestovat
v jiných dimenzích.  Kvůli rozdílu v časoprostoru může přiletět,  dostat se tam, kam letí,  a
libovolně odletět. 

Když jsem právě teď hovořil  o  gongu,  dotkl  jsem se tohoto  tématu,  že cvičení,  která
praktikujeme  fyzickými  pohyby,  nejsou  ve  skutečnosti  ničím  víc  než  jen  technikou  k
zesilování nadpřirozených schopností, přeměně těla a prodloužení života. Ale bez této energie
neboli  gongu,  který  určuje  vaši  úroveň,  se  vám  život  neprodlouží.  Na  druhou  stranu  si
promluvme o věcech na té nejnižší úrovni. Pokud nevěnujete pozornost kultivaci  xinxingu a
nezdůrazňujete ctnost, nezbavíte se ani svých nemocí. Můžete se vyléčit děláním kondičních
cvičení? Nemůžete.  Qigong není forma kondičních cvičení. Je to nadpřirozená metoda pro
přeměnu člověka, což znamená, že se musíte držet požadavků těchto nadpřirozených principů.
Někteří lidé jsou dost oddaní, když praktikují cvičení, ale jakmile vyjdou ze dveří, změní se
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na jiné lidi. Venku ve společnosti si dělají, co se jim zlíbí. Hádají se a bojují s ostatními pro
drobný osobní zisk; dokonce s druhými bojují kvůli té nejmenší zdánlivé urážce. Může se
jejich  onemocnění  vyléčit?  Rozhodně  ne.  Právě  jsem  mluvil  o  tom,  proč  se  gong lidí
nezvyšuje. Tohle je ve skutečnosti jen jeden z důvodů. 

Je  ještě  jeden  důvod,  proč  gong neroste.  Důvodem,  proč  se  vaše  zdravotní  problémy
nevyléčí a nezvýší se vám gong, je ten, že neznáte Fa na vysokých úrovních. Pokud neznáte
principy na vysokých úrovních, pak nemůžete kultivovat. Po všechny ty roky chtěla spousta
lidí kultivovat na vysoké úrovně a soustředili se na věci jako připravování tělesného tyglíku
nebo  pece,  sbírání  léčivých  prostředků  a  utváření  danu a  otevírání  energetických  drah  a
velkého a malého kosmického oběhu. Prosím, praktikujte, ale ani za celý život to nebude nic
jiného než ta samá stará věc. Pracovat na  qi není ten nejvyšší cíl – to nic není. Konečným
cílem toho, že pracujete na qi, je pročistit si tělo a vybudovat základ pro kultivaci k vyšším
úrovním. A zároveň, pokud jste na úrovni,  kdy pracujete na  qi a řídíte se metodou  danu,
vytvoříte si  dan, otevřete akupunkturní body a spojíte si pár energetických drah. To buduje
základ na nízkých úrovních, ale nepočítá se to ještě za praktikování. Je to jen budování té
trošky základu a pročišťování těla a takový je cíl práce na qi. Někteří lidé ze sebe mají dost
dobrý pocit, když jsou jejich těla plná nastřádané qi. Já říkám, že jste pak jen velký pytel qi a
pletete si to s  gongem.  Jak by to mohl být  gong? Řeči o vysílání  qi k léčení zdravotních
problémů lidí je naprosto špatné pochopení. Jak by mohla qi léčit? S klidem a rozumem o tom
přemýšlejme. Vaše tělo má qi, stejně jako ho má tělo druhé osoby – mezi obyčejnými lidmi je
to všechno qi. Jen se vám otevřel akupunkturní bod laogong nebo nějaký jiný akupunkturní
bod a vy můžete qi vydávat nebo přijímat. Ale není to pořád jen qi? Předměty na stejné úrovni
nemají na sebe navzájem žádný omezující účinek. Ty máš qi, stejně jako ji má on. Jak byste
mohli  léčit  zdravotní  problémy druhých jen  tím,  že vyšlete  qi? Zrovna tak může jeho  qi
vyléčit vás – není to možné? Jen věci, které jsou za touto úrovní, mohou omezit věci na nízké
úrovni, jako je tato, a jen pak může gong tento účinek opravdu mít. 

Před pár lety se staly nějaké věci, které způsobily, že si lidé vyvinuli nesprávný dojem. Na
veřejnosti se objevilo mnoho qigongových mistrů, aby popularizovali qigong. Ačkoliv neměli
žádný vlastní gong, gong vydávali. Proč se zdálo, že mohou vysílat gong? Vynoření qigongu
bylo  výsledkem vesmírných  jevů.  Mnoho mistrů  to  nedalo  vědět  ani  těm,  co  v tom byli
zapojeni.  Dostali  jste kanál, a když jste chtěli  vyzářit  gong,  on by vám ho dodal. Falešný
qigongový mistr,  který tohle dělal,  byl zrovna jako kohoutek. Nepraktikoval gong a žádný
gong neměl. Když gong vydával, bylo to jako otočit kohoutkem a z druhé strany mu to bylo
dodáno. Když ho přestal vydávat, ta druhá strana byla také vypnuta, stejně jako kohoutek. On
sám žádný  gong neměl.  Cílem dát  mu  gong bylo  to,  aby se sám kultivoval,  byl  dobrým
člověkem,  dělal  dobré  skutky,  zlepšoval  se  a  postupoval  vpřed.  Ve společnosti  složitých
skupin lidí si měl kultivovat mysl a zvyšovat svoji úroveň. Ale mnozí qigongoví mistři tomu
nerozuměli. Netušili, proč jim byl tento gong dán. Ani nevěděli, odkud přišel, a jen věděli, že
přišel z nějakého vnějšího zdroje. Mysleli si, že to bylo k tomu, aby zbohatli a proslavili se
jako qigongoví mistři. Teď takovýchto lidí zůstalo velmi málo. Mezi těmi, kdo zůstali, jsou
někteří – ve skutečnosti většina – posedlí zvířetem. Mít tohle je pro lidskou bytost opravdu
děsivé. I když se považuje za qigongového mistra a je celkem známý, když se na něj podíváte
za dva roky, bude jako mrzák – esence jeho těla bude úplně vysáta. To proto, že démoni
zneužívají mezery ve vesmírných principech. „Žádná ztráta, žádný zisk, nemůžu ti dát gong
za nic. Vydělal všechny ty peníze a proslavil se, takže si od tebe musím vzít věci, není to
správné?“ Takže si vezme vaše věci a vezme si je férově. Posednutí zvířetem je ve skutečnosti
způsobeno  tou  samotnou  osobou.  Někteří  lidé  se  potom,  co  vyléčí  nemoci  druhých,  ve
skutečnosti necítí dobře na té nebo oné části těla a to je nemoc, kterou si lidé na sebe přivodí. 

Takže co je  dan? Co se týká  danu,  někteří  lidé se domnívají,  že mohou z pole  danu
zvednout  trochu  qi,  aby  udělali  nějaké  věci.  Dokonce  panuje  tento  mylný  názor:  „Když
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udělám to a to tím, že zvednu qi z pole danu, tak je to qigong.“ Říkám, že to je znevažování
qigongu. Qigong je něco širokého a hlubokého a sám o sobě je něco, co patří ke kultivaci a
následuje Velký Zákon vesmíru. Dobrá, pokud to je qigong, když jakoby ve snách provedete
něco zvednutím qi z pole  danu, pak bych se zeptal: A co když vyzvednete trochu qi z pole
danu a zatímco jste jako omráčení, jdete na toaletu? Nepodkopává tento názor qigong? Tohle
není správné pochopení. V qigongu je hodně vnitřního významu a není to tak jednoduchá věc.
Zvažte dan člověka – když se mě zeptáte, v podstatě je to bomba. Když někdo kultivuje do
konečného bodu, kdy se odemkne gong, dan vybuchne. V buddhismu tomu říkají osvícení. V
tom  okamžiku  vybuchne.  Při  této  explozi  odpálí  všechny  energetické  dráhy,  všechny
akupunkturní body v těle a bod mingmen a uvolní všechny nadpřirozené schopnosti. Třetí oko
se rozletí do nesmírně vysokého bodu na úrovni, na které jste, a vy uvidíte pravdu vesmíru,
která na vaší úrovni existuje. K tomu slouží. Je to jen bomba, bez jakéhokoliv dalšího použití.
Víte,  že potom, co mnich,  který se dobře kultivoval,  zemře,  po kremaci  se objeví  sariry.
Několik  dnů předtím,  než mnich  zemře,  dan vybuchne a  on bude všemu rozumět.  Ale s
obyčejnými lidmi o tom nemluví, takže nikdo neví a druzí nevnímají, co se stalo. Když dan
vybuchne a rozletí se, ty kusy v této dimenzi jsou jako kameny. My dan nekultivujeme. Proč
dan nekultivujeme? My věříme, že dan je nehybný, a kromě toho, že může zadržovat trochu
energie,  nemá moc využití.  U mnicha,  když zemře a  je  zpopelněn,  jsou tam  sariry.  Jsou
lesklé,  velmi  tvrdé  a  mají  energii.  Vědecké  testy  nedokáží  vypátrat,  z  čeho  jsou.  Jsou
kombinací  hmoty  sesbírané  z  jiných  dimenzí  a  hmoty  utvořené  z  naší  ctnosti,  která  se
přeměňuje na gong, takže vědci teď nedokáží rozpoznat, co je to za látku. Není to látka naší
běžné lidské společnosti. Někteří lidé to zkoušejí a vnucují vysvětlení nebo dávají vysvětlení,
jaké je zrovna napadne, a říkají, že dan jsou zuby nebo kosti. Není to namátkové poskytování
vysvětlení, které je zrovna napadne? Jak to, že obyčejní lidé je nemají, když je zpopelní? Proč
je mohou mniši a kultivující po kremaci mít? 

Právě teď jsem promluvil o principech opravdové kultivace k vysokým úrovním. Nezáleží
na tom, z jaké školy nebo jakého odvětví jste.  Někteří  lidé se možná upomenou na staré
taoistické mnichy, kteří kultivují v horách, nebo kultivující, kteří v izolaci následují metodu
kultivace v buddhistické škole. Možná, že jste některé z nich přijali v minulosti za své mistry.
Pokud tito lidé nenásledovali v kultivaci  Zhen-Shan-Ren, jak se mohli vykultivovat do toho
bodu? Řeknu vám, jak takový člověk kultivuje. Hodně trpí a trvá mu to mnoho, mnoho let
kultivace, než získá i jen trošku  gongu. Ale protože kultivoval hluboko v horách a lesích,
daleko  od  běžné  lidské  společnosti,  jeho  gong není  uzamčen.  Když  se  kultivuje  mezi
obyčejnými lidmi, gong je uzamčen. Dokonce i při kultivaci postupným osvícením musí být
část  nebo polovina uzamčena,  abyste  neměli  tak velké schopnosti.  I  když je  vaše úroveň
hodně vysoká, nemůže ho použít. No, hluboko v horách a lesích, když nežijete ve světské
společnosti  a  do věcí  běžných lidí  se nezapojujete,  celá  kultivace  probíhá otevřeně a bez
uzamčení. Pokud má ten člověk i jen malý gong, jeho schopnosti se budou zdát docela velké,
protože  jsou otevřené.  Jeho kultivace  je  ve skutečnosti  dost  namáhavá.  Za dlouhé časové
období může získat jen trochu gongu, ale on tohle neví. 

Řekl jsem, že bylo vyloženo osmdesát čtyři tisíc kultivačních cest a ve středu je kultivace
Velké Cesty, kultivace Dafa. Na okrajích, protože nabízí spásu všem vnímajícím bytostem, se
ji přicházejí učit všechny možné druhy lidí. Když se člověk kultivuje do určitého bodu a osvítí
se, je to pak tak vysoko, kam až se může kultivovat – už se nemůže kultivovat výš. To bylo
určeno jeho vlastním základem – osvítí se, když se vykultivuje do té úrovně. Jsou nějací, kdo
se kultivují takhle vysoko, a osvítí se (Učitel ukazuje rukama); někteří kultivují takhle vysoko
a osvítí se; někteří kultivují takhle vysoko a osvítí se; někteří kultivují takhle vysoko a osvítí
se; někteří se osvítí, když se vykultivují jen do velmi nízké úrovně. Jakmile se člověk osvítí,
vidí principy na své úrovni, ale ne výš. Protože se kultivoval tak vysoko, může vidět jen
principy na té úrovni, ale přesto přijímá učedníky a učí principy, které viděl a pochopil. Z
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osmdesáti čtyř tisíc kultivačních cest je mnoho cest na nízké úrovni. Čím blíž k okrajům, tím
početnější a složitější jsou jejich učení. Čím blíže ke střední Velké Cestě a kultivaci Dafa, tím
jednodušší kultivace je – když se pochopí její podstata, je kultivace dost rychlá. Přivádíme s
sebou lidi dost rychle. Proč je to tak rychlé? Změny některých žáků a růst jejich gongu jsou
prostě neuvěřitelné. Kdybyste Fa nezískali, možná byste nebyli schopni jít za úroveň qi ani za
celý život. 

V mých devíti přednáškách, dokud se dokážete kultivovat, já vás těmi devíti přednáškami
protlačím. V kultivačním procesu se lidé mohou prolomit úrovněmi mimořádně rychle. Mnozí
z těch, kdo kultivují Tao, mi tohle řekli a já jsem se jich ptal, jaký je  gong mých žáků ve
srovnání  s  jejich.  Oni  si  myslí,  že  je  to  neuvěřitelné.  Růst  tohoto  gongu je  opravdu
neuvěřitelný, protože my se kultivujeme, zatímco chápeme podstatu, a kultivujeme tím, že se
zaměřujeme na mysl. Tohle je nejdůležitější, a proto je to ohromně rychlé. Ti, co se kultivují
v horách, jak je to u některých mnichů, kultivují po dlouhou dobu, hodně strádají a myslí si,
že jejich kultivace postupuje kvůli tomu, že je tam utrpení. Ve skutečnosti  je to proto, že
pomalu, po dlouhé době, odloží věci, ke kterým byli mezi běžnými lidmi připoutáni – jen pak
se  mohli  zlepšit.  My  úplně  od  začátku  kultivujeme  tím,  že  míříme  na  mysl  lidí.  Vaše
připoutání závisti, nadšení – všechna možná připoutání – ve vaší kultivaci míříme na tyto věci
a jsou to právě tyto, kterých se během kultivace vzdáváme, takže je to hodně rychlé. To je
vše, co k tomuto tématu řeknu. 

Je mnoho lidí, kteří chtějí studovat Falun Dafa, ale nezúčastnili se přednášek. Mohu vám
ho krátce představit. Náš Falun Dafa je kultivační praxe, která kultivuje jak mysl, tak tělo.
Opravdová kultivační praxe mysli a těla je jedinečná v tom, že změny v lidském těle se dějí
velmi  rychle.  Zároveň  je  vnější  vzhled  praktikujícího  velmi  odlišný  od  běžných  lidí.  Je
spousta dlouhodobých žáků Falun Dafa, dokonce i senioři, jejichž pokožka je jemná a hladká,
bílá a narůžovělá a jejich těla jsou silná a zdravá. V minulosti pro ně bylo velice unavující
vystoupat do schodů, ale teď mohou vyjít několik poschodí, aniž by zůstali bez dechu. Jejich
srdce zběsile nebuší a cítí se dobře, ne unaveně. V minulosti byli unavení už po pár krocích a
teď, když jedou na kole, je to, jako by je někdo tlačil. Taková je to situace a já se zeptám
našich  přítomných  dlouhodobých  žáků:  není  to  opravdu  tak?  (Posluchači  jednotně
odpovídají: „Ano!“). Tohle je velmi běžný jev. Nehovořím o tom, co se stalo jen několika
vybraným studentům. Tohle je velmi běžné, protože opravdová kultivační praxe mysli a těla
toho může docílit. Vnější vzhled se dost změní. Vrásky na tvářích mnoha starších lidí zřídnou
a zjemní se, nebo dokonce zmizí.  Zároveň prožijí  také velké psychologické změny. Kvůli
omezenému času o tom zde nebudu víc mluvit. 

Kromě toho je naše kultivace Falun Dafa nanejvýš jedinečná praxe. Nikdo ji v minulosti
neučil.  Samozřejmě, byl jsem zde příliš absolutní.  Spíš je to tak, že se jen nevyučovala v
tomto období lidské civilizace. V prehistorické době, když jdeme zpět do prehistorie, v lidské
společnosti  to  byl  hlavní  způsob  zachraňování  lidí,  ale  v  této  lidské  civilizaci  se  ještě
nevyučoval. Takže tento Dafa je úplně jiný než kultivační teorie všech těch různých druhů
qigongu, které v současnosti existují. To, co lidé dnes kultivují, jsou v podstatě metody danu.
Co se myslí metodami  danu? To znamená, že chcete vytvořit  dan. To se vztahuje také na
buddhistické  mnichy  v  klášterech  –  i  když nedělají  qigongová cvičení,  také  vytváří  dan.
Sariry, které se po kremaci objeví, pocházejí z výbuchu  danu. Taoisté jsou na tom stejně a
stejně  tak  kultivační  metody  předávané  mezi  prostým  lidem;  všechny  jsou  v  podstatě
metodami danu. Možná víte, že v tantrismu to nevypadá, že si vytvářejí dan, ale na základní
úrovni je jejich metoda také metodou  danu.  Čakry, které kultivují, jsou také  dan. Takže ta
jejich kola se otáčejí vůlí mysli, a když tam není žádná vůle, která by je řídila, neotáčejí se. A
ta kola jsou nehmotná, zatímco tento náš Falun je hmotný. 

Tento Falun z mých cvičení se samozřejmě velice těžko získá, pokud se kultivujete sami.
Vytvořili jsme ho až potom, co jsme prošli tolika generacemi lidí. V minulosti se předával z
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generace na generaci prostřednictvím jediného učedníka a nikdy se nepředával lidem zvenčí.
V tomto zvláštním historickém prostředí jsem ho teď vynesl na veřejnost, abych ho předával
lidem. Někteří žáci říkají: „Učiteli, dejte mi prosím Falun.“ Někteří studenti píší papírky, kde
stojí: „Učiteli,  i když jsem nenavštívil přednášky, dám vám peníze jako za přednášku. Dal
byste mi prosím Falun?“ – to znamená, že si chtějí kolo koupit. Všem vám řeknu, že tento
Falun je nesmírně drahocenný, vlastně je k nezaplacení. Pro člověka, který nemá předurčený
vztah, nebude záležet na tom, kolik stovek milionů utratí, stejně by si ho nemohl koupit. U
těch s předurčeným vztahem ho lze získat bez toho, aniž byste utratili halíř. Důvod, proč tohle
můžeme dnes vynést na veřejnost, je ten, že vidíme, že lidem stále zbývá poslední špetka
buddhovské povahy. Výsledky vyučování byly ve skutečnosti dost dobré. Je nesmírně cenný,
a než ho můžete získat, musíte být kultivující. Až se vám toto kolo dá, bude se otáčet dvacet
čtyři hodin denně bez přestávky, pořád se bude takto otáčet. Bude se otáčet jak po směru, tak i
proti směru hodinových ručiček. Když se otáčí po směru hodinových ručiček, automaticky
vstřebává energii z vesmíru a přetváří energii. Energie, kterou přetváří, poskytne všem částem
vašeho těla  to,  co  je  třeba.  Když se otáčí  proti  směru  hodinových ručiček,  může energii
vydávat. Energie, kterou vydává, vynáší vyřazenou hmotu, kterou vaše tělo vytvořilo, a pak
vstřebává novou energetickou hmotu.  Je  to  účelové a výběrové,  protože  je  to  inteligentní
bytost. Takovou věc člověk prostě nedokáže udělat tím, že si ručně nalévá qi dovnitř z temene
hlavy nebo sbírá qi [jak je to běžné u jiných praxí],  protože nemá takovou moc, jako má
[Falun] – zkrátka to nedokáže. Takže [Falun] si vybírá a je to inteligentní bytost a může dělat
věci, o kterých se lidem ani nesní. 

Až se Falun nainstaluje, nikdy se nezastaví. Jak jsem popisoval, pořád se točí, pořád vás
pročišťuje.  To  utváří  situaci,  které  se  říká  „Fa kultivuje  člověka“.  V jiných  qigongových
praxích gong roste jen tehdy, když cvičíte, a tak se lidé snaží prodlužovat čas, kdy cvičí; když
necvičíte, gong pak neroste.  Ale v mém Falun Dafa, když nepraktikujete, stejně roste. Když
cvičíte,  posilujete  mechanismy,  posilujete  tyto  mechanismy a Falun,  který  jsem vám dal.
Udržujete  a  posilujete  si  ho,  a  to  je  tak  všechen  účinek,  který  můžete  mít.  Opravdová
kultivace ale vyžaduje tento celý systém Fa. Není to jen Falun, co se kultivuje: pracují také
vnější mechanismy, které vám byly dány, Falun se otáčí a všechny mechanismy uvnitř se
automaticky zušlechťují.

Kultivace, o které mluvíme – opravdová kultivační praxe – zdůrazňuje kultivaci, zatímco
dělání cvičení je její další stránka. Pokud zdůrazňujete kultivaci  xinxingu, považujete se za
opravdového kultivujícího a umírňujete podle toho své jednání ve společnosti obyčejných lidí,
pak váš gong poroste. A tohle, společně s pohyby, které každý den praktikujete, znamená, že
úplně a celostně tento můj systém praktikujete. Pohyby jsou velmi jednoduché a je jen pět
cvičení, ale na makroskopické úrovni celistvě ovládají desítky tisíc věcí, které jsou zapojeny
do vašeho pročišťování. Někteří lidé se ptají  qigongového mistra: „Co dělá tento pohyb, co
dělá  tamten  pohyb?“  Někteří  qigongoví mistři  nedokáží  odpovědět.  Proč?  Tyto  věci  se
nevysvětlují  lehce. [V naší disciplíně] jsou desítky tisíc věci, které se musí v lidském těle
kultivovat, a každý pohyb makroskopicky řídí mnohé věci, které se zušlechťují. Ptáte se: „Co
dělají?“  Jak bych vám to vysvětlil.  Všechno zušlechťují.  Pohyby vypadají  jednoduše,  ale
kdyby byly složité, nemuselo by to být nezbytně dobré – Velká Cesta je ta nejjednodušší a
nejsnazší.  Malé cesty mají  komplikované pohyby. Kultivace nezávisí  na složitosti  pohybů
samotných, ale na věcech dané kultivační cesty, které jsou vám dány v jiné dimenzi.  Bez
ohledu na to, zda jsou ty věci [které dostáváte], složité, samotné pohyby nejsou. 

Možná mají někteří lidé pocit, že celkem nerozumějí tomu, co jsem právě řekl, a myslí si:
„Jiní hovoří o utváření danu a že to je energie, a když jsou mniši zpopelněni, jsou tam sariry.
To se zdá uvěřitelné, protože jsou přeci jen něčím hmatatelným. Ale Falun, o kterém mluvíš
ty, který se točí v břiše, to tak lehce uvěřitelné není. Jak může být v chodu? Jak se může
otáčet?“ Na oplátku se vás na něco zeptám. Víte, že tato galaxie Mléčné dráhy a vesmír se
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otáčejí. Galaxie Mléčné dráhy se otáčí, devět planet se otáčí kolem Slunce a naše Země se
sama otáčí. Kdo ji postrkuje? Kdo k tomu používá sílu? Řeknu vám, že to existuje ve formě
otáčecího mechanismu a náš Falun má také tento otáčecí mechanismus, takže se automaticky
otáčí, bez přestání. Někteří z vás se ještě nezúčastnili přednášky a mohu vás nechat vyzkoušet
si  pocit  otáčejícího  se  Falunu.  Všichni  vystrčte  jednu  ruku  a  položte  ji,  ať  je  v  rovině.
Nepoužívejte  na ruku sílu,  ale držte  dlaň co nejvíc  nataženou.  Dobrá,  teď vyšlu každému
Falun a nechám ho, aby se otáčel ve vaší dlani, abyste to sami cítili. Otáčí se? („Otáčí!“) Co ti
nahoře, otáčí se? („Otáčí!“) Dobrá, to bylo jen, abych vás to nechal zažít. Několik lidí jeho
otáčení necítilo, ale jejich ruce byly chladné nebo v některých případech horké. Různé pocity
mají co do činění s karmickým polem vašeho těla. U těch, kdo cítili chlad, často jejich těla
nejsou moc zdravá a u některých to bylo proto, že mají v oblasti té ruky karmu. Ale na tom
nezáleží, jestli jste cítili, jak se otáčí, nebo ne, pocity horka nebo chladu budete mít stejně.
Samozřejmě, velká většina z vás cítí, že se otáčí. 

Praxe jako náš Falun Dafa se dobře hodí k tomu, aby ho studovali a praktikovali současní
lidé. Samozřejmě, jakmile se jednou Falun Dafa učí na veřejnosti, může přispět k pozvednutí
morálního charakteru společnosti jako celku a morálního charakteru jejích lidí. Fakta mluví
sama  za  sebe.  Pokud  chcete  vy,  obyčejná  osoba,  lidská  bytost,  kultivovat,  pak  musíte
zdůrazňovat  kultivaci  xinxingu.  Pokud  zdůrazňujete  kultivaci  xinxingu,  v  běžné  lidské
společnosti se to určitě projeví jako to, že jste dobrý člověk – to je jisté. Někteří lidé tvrdí, že
jejich styl  qigongu může, stejně jako náš, umožnit praktikovat dlouhou dobu a vždy jsou v
omámeném stavu. Říkám, že to není praktikování; to není nic víc než věc na léčení nemocí a
udržování kondice. Je to jen stav, kdy se pracuje na qi, a to není praktikování. A také, i kdyby
to skutečně praktikování bylo, prosím, zkuste si to: když jste jako omráčení, můžete dobře
dělat svoji práci? Můžete dobře dokončit práci, kterou vám šéf dal? I když jste živnostník
nebo řídíte vlastní firmu, není tam pořád otázka prospívání společnosti? Ti z vás, kdo pracují
v kanceláři, když jste jako ve snách, když tam sedíte, jak můžete psát podklady a podobné
věci? Pokud nedokážete dobře odvést práci, může to vést i k nebezpečí! Když dělník pracuje a
je přitom v omámení a nedává pozor, může strčit ruku do soukolí. Když pracujete na nějakém
místě  vysoko  nad  zemí  a  jste  v omámení,  mohli  byste  spadnout.  Nevytváří  to  otázku
bezpečnosti na pracovišti? Když se dělá qigong takovýmto způsobem, nemůže to dosáhnout
cíle  prodloužení  cvičebního času.  Ale naše praxe tento problém skutečně vyřešila.  My se
musíme přizpůsobit  povaze  vesmíru a  být  dobří  lidé  – jen  tohle  je  měřítko  kultivujících.
Někteří z našich žáků vědí, že nám gong roste dost rychle. V naší praxi nevěnujeme zvláštní
pozornost  triviálním záležitostem a nemáme mnoho pravidel.  Protože  kultivujeme Velkou
Cestu, kultivujete Dafa, je zde velmi málo pravidel. Nevěnujeme pozornost tomu, do kterého
směru se při cvičení natáčet nebo kdy praktikovat a kterým směrem být otočený. To proto, že
to, co náš Falun Dafa kultivuje, je dost ohromné. V tomto historickém období, v této lidské
civilizaci, nebylo nic, co by kultivovalo něco tak ohromného. Pokud mi nevěříte, můžete se
sami podívat na situaci předtím, než jsem začal vyučovat: ty kultivační metody napodobovaly
pohyby zvířat a to platilo i pro ty slavné lidi, mudrce nebo taoisty. Bez ohledu na to, zda se
někdo [kultivoval, aby byl] Taem, Bohem nebo Buddhou, stejně to bylo dost omezené. 

Naše praxe Falun Dafa se řídí základními principy vesmírného vývoje. Protože Falun byl
vytvořen podle základních principů vesmírného vývoje, jako vodítko naší kultivace si bere
nejvyšší  povahu vesmíru –  Zhen-Shan-Ren.  Můžeme říci,  že  následujeme nejvyšší  věci  v
kultivaci, kultivujeme v tak velkém Fa, je to zrovna jako kultivovat vesmír. A neděláme si
hlavu s věcmi, jako být otočen určitým směrem. Všichni o tom přemýšlejte, co se v kontextu
vesmíru stane s orientací na směry? Samotný vesmír se otáčí, naše galaxie Mléčné dráhy se
otáčí,  devět planet se otáčí kolem Slunce a sama Země se otáčí – takže kde je sever, jih,
východ nebo západ? Až se to všechno pootáčí, všechno je zpřeházené a prostě tam není žádné
pojetí směru. To je jen něco, co si stanovili lidé na této Zemi, a bylo to provedeno z lidského
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úhlu pohledu. Protože my kultivujeme tak ohromnou věc – je to jako kultivovat vesmír –
samozřejmě,  že  žádná  taková  věc  jako  směrová  orientace  není.  Takže  ať  už  jste  při
praktikování otočeni kterýmkoliv směrem, je to totéž jako být otočen do všech směrů. Abych
to řekl jednoduše, bez ohledu na to, kterým směrem jste při praktikování otočeni, je to totéž,
jako být obrácen na sever, jih, východ a západ současně. Takže si se směrováním vůbec hlavu
neděláme. To proto, že všechno se točí a otáčí. 

A také se nestaráme o čas. Proč si neděláme hlavu s časem? Mnoho qigongových praxí
prohlašuje,  že  je  dobré  cvičit  v  zishi  (23:00  –  01:00)  nebo  v  chenshi (7:00  –  9:00).
Samozřejmě, myslíme si, že časy zhishi a chenshi jsou o trochu lepší, ale my neomezujeme
praktikování  na tyto krátké časové úseky. V tomto obrovském vesmíru je možná  zishi na
Zemi dobrý, ale v jiných dimenzích  zishi být dobrý nemusí, takže my věci v tomto směru
neomezujeme. Ale na zishi je něco prospěšného, protože v té době je poměrně ticho. Hluboko
v noci  a když jsou lidé potichu,  to  je dobré pro praktikování.  Někteří  lidé také říkají,  že
chenshi je dobrý čas na praktikování. Samozřejmě, my si ze stejného důvodu neděláme hlavu
s určitými časovými úseky. Nicméně podporujeme ráno vstát a společně cvičit nebo společně
praktikovat  v  noci.  Proč?  Protože  když  praktikujete  cvičení  ve  skupině,  když  je  nějaký
problém, můžete to spolu probrat a společně problém vyřešit. Diskutování jeden s druhým je
pro  kolektivní  zlepšení  každého  přínosné.  Proto  jsme  zvolili  tuto  formu  kolektivního
praktikování cvičení jako skupina. Samozřejmě, někteří lidé musí chodit do práce a mají čas
jen ráno a večer, takže praktikujeme cvičení ráno a večer. Ve skutečnosti jste každou minutu,
kdy  nepraktikujete,  pročišťováni  gongem;  praktikování  je  pro  zesílení  mechanismů,  které
jsem do vás vložil. Používáme princip, že pohyby následují mechanismy. Ruce a pohyby tyto
mechanismy jen posilují.

Také nevyžadujeme, aby se praxe ukončila určitým způsobem. Důvod pro to je ten, že
koncept ukončení praktikování určitým způsobem neexistuje. V jiných qigongových praxích,
když skončíte s cvičeními, vezmou gong zpátky dovnitř a stáhnou zpět pole energie, které je
kolem  člověka,  a  praktikování  skončí.  My  tento  koncept  nemáme,  protože  praktikujeme
dvacet  čtyři  hodin  denně,  není  tam žádný koncept,  že  se  to  ukončí.  Proto  nehovoříme  o
ukončení praktikování určitým způsobem. Někteří  lidé se pak mohou zeptat:  „Když si tak
praktikuji a najednou zazvoní telefon nebo najednou někdo přijde a zaklepe na dveře, co mám
dělat?“ Pak se prostě zvedněte a hosty pozdravte nebo jděte a ten telefon zvedněte – to není
problém. Proč? Protože i když je kolem lidí, kteří qigong praktikují, pole, které existuje, váš
Falun má vědomí [a je si toho vědom]. Když vaše mysl přemýšlí nad děláním něčeho jiného,
Falun ví, že už nepraktikujete, a okamžitě se otáčí po směru hodinových ručiček a okamžitě
vezme zpět pole, které bylo vně vašeho těla. Tohle je něco, co nelze přimět, aby se to stalo, i
kdybyste to zkoušeli. Když se snažíte držet qi a vlévat si ji do temene hlavy, bez ohledu na to,
jak moc se snažíte ji držet, stejně nějakou qi ztratíte. Ale [Falun] žádnou neztratí, protože má
takový prvek, který věci ovládá. Právě jsem krátce promluvil o jedinečných rysech této praxe
Falun Dafa. Samozřejmě, je mnohem víc a lepších věcí, ale my o nich můžeme hovořit jen při
přednášce, protože je musíme učit systematicky.

Dále promluvím o další otázce, kterou je, jak praktikují lidé různých společenských tříd.
Možná jste už slyšeli rčení, že kultivovat mohou jen ti, kdo jsou chudí do bodu, že nemají
žádný majetek a žádné peníze. Lidé z různých náboženství všichni mluví o principech svých
vlastních  škol.  Bez  ohledu  na  to,  kolik  učení  v  buddhismu  je,  stále  se  točí  kolem
buddhistických  principů,  ke  kterým  se  osvítil  a  které  potvrdil  Šákjamuni  a  které  byly
předávány pozdějšími generacemi s určitými chybami. Taoismus je omezen na své principy
taiji.  Nikdo tento vesmír  úplně nevysvětlil  srozumitelně.  Jen když jdete  za tuto  hranici  a
hovoříte  o celém vesmíru,  můžete  jasně vysvětlit  Fa vesmíru,  povahu vesmíru a  podstatu
Bohů, Taů a Buddhů. Takže všichni  jen mluví o svých vlastních školách.  Kromě toho je
mnoho odnoží  ve  škole  taoismu a mnoho odnoží  ve  škole  buddhismu a všichni  mluví  o
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principech  své  vlastní  odnože.  My  jsme  toto  vše  překonali,  abychom pravdu  o  vesmíru
vysvětlili,  a  učinili  tak ve spojení  s  dnešní  vědou a vědou lidského těla.  Takže jaké jsou
principy, o kterých mluvíme? Možná jste slyšeli, co se říkalo v náboženstvích nebo co Ježíš
říkal o tom, že pro bohatého člověka je jít do nebe těžší než pro velblouda projít uchem jehly.
Mluvil o tom, jak těžké je pro bohaté lidi kultivovat. Ale my říkáme, že kultivovat je obtížné
– to neznamená, že bohatí lidé kultivovat nemohou. Nemůžete se na věci dívat povrchně.
Ačkoliv je pro bohaté lidi těžké vzdát se svých peněz a bohatství, my se díváme na jádro, a ne
na povrch. To, co učím já, je, že opravdová kultivace se nerovná tomu, že opravdu musíte
odhodit  svůj  hmotný  majetek,  spíš  se  je  třeba  vzdát  myšlenek,  které  jsou  k  penězům
připoutané – měli byste být schopni vidět peníze jako nedůležité a brát je zlehka. 

Teď promluvím o tom,  jak  kultivují  lidé  různých společenských tříd.  Povím vám,  že
důvod, proč jsou lidé a proč lidé mohou ve světě žít, je jedno slovo: qing6! Vaše štěstí, zlost,
smutek a radost;  co děláte rádi nebo co děláte  neradi;  co rádi jíte nebo co neradi jíte;  že
někoho  máte  rádi  nebo  rádi  nemáte;  city  k  rodině,  city  k  přátelům,  pocity  lásky,  city  k
rodičům – všechno ze  všeho –  všechno  lidských  bytostí  pochází  z  tohoto  qingu.  Z  toho
vyplývá, že qing může vytvořit všechna možná připoutání. Když něco tento váš qing ovlivní,
můžete si vyvinout závist – lidé prostě žijí pro qing. Pak když se člověk skutečně kultivuje,
musí se zbavit tohoto připoutání, postupně ho opotřebovat. Je ještě lepší, když se ho můžete
zbavit úplně, protože je to projev vaší úrovně. Postupně byste měli brát tyto věci, věci, ke
kterým jsou obyčejní lidé připoutáni, víc a víc zlehka. Ostatní vidí, že běžní lidé jsou nejvíce
připoutáni ke slávě a bohatství, a věří, že pro lidi, kteří o tyto dvě věci usilují, je nejtěžší se
kultivovat.  Usilování  o  „slávu“  zahrnuje  usilování  o  společenské  postavení,  důležité
zaměstnání a moc, zatímco „bohatství“ je hlavně o penězích a hmotném zisku. Takže se má
zato, že kultivace je pro ty, kdo o tyto dvě věci usilují, to nejtěžší. I když je pro ně kultivace
obtížná, je ve skutečnosti stále možná – nemá to znamenat, že kultivovat nemohou. Musíte
odhodit všechny peníze, než se budete moci kultivovat? Tak to není. Opravdová kultivace
nezávisí  na tom, zda jste bohatí  nebo ne.  Podle principů školy buddhismu bylo bohatství
vytvořeno vaším vlastním štěstím, což byl výsledek toho, že máte ctnost, a tak byste ho měli
mít. Být bohatý není samo o sobě nesprávné. 

To, co učíme my, je, jak být na vaší úrovni dobrým člověkem a brát zlehka hmotné věci,
touhy, slávu a zisk. Pokud jste bohatí, avšak nepovažujete to za něco důležitého a berete to
velmi zlehka, až do bodu, že v srdci vám na penězích vůbec nezáleží, pak to není problém. I
když máte tolik peněz, že už v domě nemáte žádné místo, kam je uložit, nebo máte postele
vystlané penězi, pak bych řekl, že na tom nezáleží. Kultivace je ve skutečnosti o kultivování
lidské mysli, a ne o zbavení se nějakých materiálních věcí. Pokud máte vysokou pozici ve
vládě, ale tu samotnou pozici berete zlehka a chápete, že ať už je vládní pozice, kterou máte,
jak chce vysoká,  vy jste pořád jen státním úředníkem, který pracuje pro dobro lidu a pro
druhé, nejste pak dobrým činitelem? Samozřejmě, tato lidská společnost je složitá. Na každé
úrovni,  když dokážete  tyto  věci  dobře  vyvážit  a  následovat  požadavky Fa,  zvládnete  být
dobrým člověkem a kultivujícím. 

Promluvme si o lidech z různých společenských tříd. Běžní lidé mají spory běžných lidí.
Pro  běžného  úředníka,  on  má  spory  s  druhými  ohledně  osobního  zisku,  zatímco  ti  na
vysokých pozicích mají mezilidské spory se sobě rovnými a intrikují proti sobě. Lidé na ještě
vyšších pozicích mají situace se spory na jejich úrovni. Klíčem je, že na své úrovni, v tom
svém prostředí, dokážete brát usilování o osobní zisk zlehka, dokážete být dobrým člověkem,
dělat víc dobrých věcí, dělat dobré skutky pro druhé a zlepšovat se. Kultivace se dá dělat na
každé úrovni. Přesáhli jsme principy, o kterých se mluví ve všech náboženstvích a školách,
které tohle učí. Cílem není přimět vás, abyste opravdu ztratili  nějakou hmotnou věc, nebo
vám říkat, že se můžete kultivovat, jen když nic nemáte – tak to není. Je to otázka toho, zda to

6  Qing [čching] zahrnuje pojmy jako pocity, cit, lásku, zalíbení, náklonnost, zájem atd.
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dokážete nebo nedokážete brát zlehka. Není pravda, že naše kultivace se soustředí na mysl?
Cíle dosáhneme, když zmizí to připoutání. Kdyby v lidské společnosti nic nezůstalo a stala se
primitivní společností, pak bych řekl, že to není správné, že? Skutečností je, že lidstvo se dál
bude ve svém vývoji pohybovat dopředu. 

V minulosti se mě mnoho lidí ptalo: jak bychom měli kultivovat? Samozřejmě, současná
společnost je velmi složitá a o některých věcech nemůžeme mluvit příliš konkrétně. Takže se
při  svém jednání  prostě řiďte Fa. Kdyby se vám všechno vysvětlilo,  pak byste neměli  co
kultivovat a k čemu se osvítit. Co se týká konkrétních věcí, musíte se k nim osvítit sami a
kultivovat se sami. Jenom pak máte něco ke kultivování a jen pak se můžete zlepšit. Když se
vám to všechno výslovně řekne,  nezbude prostor pro zlepšování  se.  Kdyby se před vámi
všechno prostřelo, pak byste to jen museli následovat. Lidé jsou předně v bludišti a vy se máte
v bludišti osvítit. Pokud člověk potřebuje vidět všechno, než se bude kultivovat a osvítí se,
pak bych řekl, že tato osoba se nebude moci osvítit. Důvod, proč je pro Osvícenou bytost tak
těžké kultivovat a osvítit se, důvod, proč je pořád na té úrovni, je ten, že v jeho prostředí není
žádné utrpení, kterým by procházel. Věci jsou všude tak skvělé a on není v bludišti, takže k
čemu se má osvítit? Ale obyčejní lidé jsou v bludišti a nedokáží vidět opravdový obraz ani
opravdové principy věcí. 

Všichni lidé bojují o praktické zisky a výhody. Pokud se vyskytne dobrý člověk, který se
o tyto věci nestará, jako to dělají druzí, který o tyto věci nebojuje a který bere jak slávu, tak
bohatství velmi zlehka, pak je tato osoba už dost výjimečná. I když se mezi obyčejnými lidmi
zdá, že tento člověk není nic extra, při pohledu z vysoké úrovně tento člověk září jako zlato.
V minulosti lidé říkali, že ti s gongem vysoké úrovně své učedníky hledají. Není to učedník,
kdo hledá mistra, ale mistr, kdo hledá učedníka. Je to tentýž princip: tohle je ten druh lidí,
který hledají. Běžní lidé jsou všichni mezi sebou ztraceni, a když si myslí, že to, co dělají, je
něco dobrého, když se na to podíváte z vysokých úrovní, je jasné, že je to opak. Všichni lidé
žijí  pro sebe a  jsou sobečtí.  Takže tyto  věci,  ke kterým jste  připoutáni,  nejsou k ničemu
jinému než uspokojování svého sobectví. Když chcete kultivovat,  je třeba se všeho tohoto
zbavit. Řečeno jednoduše, kultivace je o zbavování se lidských připoutání a já tady mluvím
čistě o základních věcech. Kultivace je o zbavování se všech možných připoutání, která máte,
což v podstatě  znamená kultivování  vaší  mysli.  Řekl bych, že kultivace v naší škole míří
přímo na mysl člověka, a my učíme praktické věci a klíčové aspekty. 

Je ještě další věc, o které bych rád promluvil – koneckonců je zde mnoho dlouhodobých
praktikujících a tato konference se koná také za účelem shrnutí věcí. Jsou nějací lidé, kteří
chtějí přijít a Dafa poškodit, ale je jich velmi málo, jen velmi, velmi málo jedinců. A není to
jako u jiných stylů qigongu, kdy lidé z jedné  qigongové praxe z touhy po penězích bojují a
jsou v rozporu s jiným praxemi a dokonce bojují a jsou v rozporu jeden s druhým ve své
vlastní praxi. Jednoduše se nestarají o xinxing a vytvářejí nepříjemnou atmosféru. Každý zde
ví, že Falun Dafa je čistá země – odvažuji se to říct. Jaké je uvažování, které naši lidé mají
vůči sobě navzájem? Všichni si navzájem pomáhají.  Jaké to je, když se praktikující  Falun
Dafa setkají? Na naší přednášce v Guangzhou neměli někteří praktikující už žádné peníze a
lidé jim věnovali stovky jüanů, aby jim pomohli.  Když jste v jiných  qigongových praxích,
takové věci jsou neslýchané. Je tady tolik dobrých lidí, kteří dělají dobré skutky – stává se to
pořád, je to mimořádně běžné. Není to čistá země? Protože přímo kultivujeme mysl lidí a
zdůrazňujeme kultivaci  xinxingu,  určitě  budete takové výsledky mít.  Všichni byste měli  v
kultivaci, která před vámi leží, zdůrazňovat kultivaci svého xinxingu. 

A zároveň, pokud chcete tento Fa dobře pochopit – a řekl bych, že musíte mít důkladné
pochopení této knihy a tohoto Fa – musíte studovat Fa. Neměli byste jen dělat pohyby. Pokud
celý  den  děláte  pohyby  a  zapomenete  všechno,  co  vám  Učitel  řekl,  pak  nebudete  moci
kultivovat. Co by vás pak vedlo? Takže byste všichni měli hodně číst knihu, studovat Fa a číst
knihu, stejně jako děláte denně pohyby, a číst knihu každý den. Jenom pak můžete být vedeni
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k tomu, být dobrým člověkem, jen pak se váš  xinxing kultivací zlepší a jen pak poroste váš
gong.  Když řeknete,  že  chcete  dělat  jen  pohyby,  a  děláte  je  od  rána  do noci,  můžete  se
vyčerpat, ale váš gong stále neporoste. I když se Falun doopravdy točí automaticky, vy děláte
cvičení k posílení mechanismu, a když se Falun jen točí a připravuje věci, které byly vyvinuty
z gongu, aby se posunuly vzhůru, povaha vesmíru vás stále omezuje. A když vám nedovolí
růst, jaký to má smysl? Proto si musíte zlepšit svůj xinxing a jen pak se váš gong může rychle
zvýšit. Musíte tuto otázku brát velmi vážně. 

Někteří  studenti  také  kladou tuto  otázku:  jak  by  měli  naši  žáci  tuto  praxi  předávat  v
budoucnosti? Myslím, že mohu s každým také trochu promluvit o této otázce. Ale než o tom
promluvím, rád bych každému vyjasnil jednu věc. Pro ty praktikující,  kteří se nezúčastnili
přednášek a kteří studovali nebo praktikovali sami, všechno, co musíte při praktikování dělat,
je řídit se měřítky praktikujícího. Není nutné, abych vám osobně dal Falun a Tělo Zákona,
protože všechno dostanete.  Důvod toho je ten,  že vás nějaký můj žák učil  a všichni moji
studenti mají ochranu mých Těl Zákona. Všichni víte, že tohle není žádná pověra – moje Tělo
Zákona je život, který se během mojí kultivace utvořil gongem, a má stejnou podobu jako já.
Má také stejný Fa a moc – je zrovna tak silný. Takové je Tělo Zákona. Mám bezpočet Těl
Zákona, které mohou žáky ochraňovat, takže každý, kdo opravdu kultivuje, bude ochraňován.
Takže  pokud chcete,  jako náš  žák,  tohle  studovat,  pak když vás  učí  další  žák,  toto  Tělo
Zákona vaše tělo přirozeně upraví a přirozeně do vás vloží Falun a energetické mechanismy.
Co vám má být dáno, to vám dáno bude. Ale abyste tyto věci získali, musíte být opravdový
kultivující. Kdyby vás nikdo neochraňoval potom, co se pro vás ty nadpřirozené věci vloží,
byli byste v nebezpečí. Co bychom pak udělali? Stále mám Těla Zákona, které vás chrání, to
je zaručeno. Takže jak od teď praxi předáváte? Řeknu to také velmi jasně. Praxi mohou šířit
asistenční střediska a každý žák po celé zemi, ale vybírání poplatků není dovoleno. Nikdo
nemůže  účtovat  poplatky,  ani  asistenční  střediska.  Měli  byste  praxi  předávat  jako
dobrovolníci. Opravdová kultivace je o hromadění ctnosti, ne usilování o slávu a bohatství.
Tak by se měla šířit. Pokud opravdu trváte na tom, že tohle budete dělat – to jest používat
Falun Dafa, abyste vydělávali peníze – pak vám nic nezbude. Moje Tělo Zákona si vezme
všechno zpátky, protože nemáte dovoleno tyto věci používat k podkopávání tohoto Fa. O této
otázce už se hovořilo velmi jasně, takže se nemusíte bát, zda mohou druzí Falun a energetické
mechanismy získat, když je učíte cvičení. Dostanou tyto věci stejně tak. Moje Těla Zákona
vědí, kdy praxi předáváte. 

Když není nikdo, kdo by člověka učil, může se učit čtením knihy? Může to získat? Může
to  získat  zrovna  tak.  Například  Šákjamuni,  Lao-c'  nebo  jiné  Osvícené  bytosti  tento  svět
opustili před mnoha lety, ale žáci v těchto disciplínách se stále kultivují. Ve starých dobách
někteří lidé opravdu v kultivaci uspěli. Proč? Protože tam bylo Tělo Zákona. Hodně našich
žáků tohle vidělo. Na mých fotkách v knize to může vypadat, že se oči mohou hýbat. Někteří
lidé možná viděli, jak se hýbe tělo, nebo tam mohou být jiné pocity, takže někdo říká, že jsou
tam Těla Zákona. Není to jen na těch snímcích. Protože jsou tu noví žáci, nebudu hovořit na
moc  vysoké  úrovni.  Řeknu  vám,  že  pokud  ho  studujete,  ať  už  prostřednictvím  knihy,
videonahrávek  nebo  audiokazet,  můžete  ho  získat  stejně  tak.  Problém  vyvstane,  když
nekultivujete. Pokud jen děláte pohyby a očekáváte, že tyto nadpřirozené věci dostanete, pak
je to absolutně nemožné. Tyto věci můžete získat, jen pokud opravdu kultivujete. Otázka, o
které jsem právě hovořil, byla pro naše dlouhodobé žáky, ale pro nové žáky je také přínosem,
když to uslyší.  

Je další věc, o které budu mluvit, a to je dělání léčení. Mnozí lidé jsou velmi zatvrzelí,
velmi  tvrdohlaví. I někteří doktoři západního lékařství mají tyto myšlenky. Říkají, že pokud
můžete použít nadpřirozené schopnosti k léčení lidí, na co pak potřebujete nemocnice? Myslí
tím,  že nevěří,  že k léčení  lidí  lze použít  nadpřirozené  schopnosti.  Ale to,  co říkají,  není
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rozumné, vůbec to není racionální.  Mohou se tedy nadpřirozené schopnosti  ve skutečnosti
použít k léčení lidí? 

Objevili jsme, že ten, kdo kultivuje na povrchové úrovni, nemůže kořen problému vyléčit,
ale může vyléčit povrch. Člověk, jehož úroveň je o něco vyšší, může tu vaši chorobu oddálit,
zatlačit  ji  zpátky, takže se to teď může zdát lepší. Ale po několika letech se vrátí zpátky,
přemění se do jiných forem neštěstí nebo se přenese na přátele nebo rodinu – takové věci
udělat můžete. 

Abyste mohl  nemoc opravdu vyléčit,  musí  mít  člověk tu schopnost,  jinými slovy, být
schopen za lidi odstranit karmu. Ale tohle není něco, co může udělat normální člověk. Musí to
být člověk s takovou schopností a lze to udělat jen pro ty, kdo jsou opravdoví kultivující.
Dělat  to jen tak pro obyčejné lidi  je  absolutně zakázáno;  to by znamenalo,  že potom, co
člověk udělá špatné věci, nemusí za to zaplatit. 

Existuje zde princip, a to ten, že gong může lidi léčit. Za tak dlouhou dobu se tolik lidí
vyléčilo z nemoci tím, že se umírnili nebo jim choroby vyléčili kultivující. Tohle je něco, co
může vidět  každý,  a  je  to  jednoduše nepopiratelné  – opravdu to  může lidi  vyléčit.  Když
vezmete  něco z  kultivace  vysoké úrovně a  použijete  to  na nízkých úrovních  k napravení
zdravotních  problémů lidí,  samozřejmě,  že  to  bude mít  zázračné  účinky.  Někteří  pacienti
začali dbát na ctnost. Někteří lidé jsou v běžné lidské společnosti velmi dobří, takže jejich
zdravotní problémy se zlepší poté, co praktikují. Ale kultivace je nadpřirozená věc, takže se
řídí  nadpřirozenými principy.  Máte absolutně zakázáno použít  jej  k narušení  běžné lidské
společnosti  ve velkém rozsahu. Kdyby se  qigong použil  k otevření nemocnic,  zdravotních
středisek nebo center zdravého životního stylu, jeho léčivé výsledky by drasticky poklesly. To
je jisté. 

Jak víte, těm s opravdovými schopnostmi stačí,  když vidí pacienta jen jednou, aby ho
uzdravili.  Odstranit  příliš  mnoho  karmy  není  dovoleno.  Nemoc  se  vyléčí  v  podstatě
najedenkrát.  Když se  gong odstraňuje,  technika rukou je nepodstatná – co záleží na ruční
technice? Gong lze vyzařovat a může procházet jakoukoliv částí těla. Jakmile se gong vyzáří,
ta nemoc je vyléčena. Původně žádné ruční techniky nebyly, ale aby podváděli lidi, falešní
qigongoví mistři  si vymysleli  spoustu nahodilých ručních technik k uzdravování lidí,  jako
vypouštění, pročišťování, vyživování, chytání do ruky, jehla qi, elektrická jehla, léčba světlem
a jiné. Ve skutečnosti nezáleží na tom, jak kultivující svůj gong vyzařuje, a na technice rukou
nezáleží – tak to vůbec není. To všechno vymysleli nějací lidé, aby vydělali peníze. Když
přijde na opravdovou kultivaci, věci jsou v zásadě takovéto. 

Nemoci obyčejných lidí nelze odstranit neuváženě. Jakmile se jednou založí nemocnice k
léčení  qigongem, uzdravovací účinky rázně poklesnou. Prostě už to nefunguje. To proto, že
nadpřirozené věci nelze použít neuváženě k narušování běžné lidské společnosti ve velkém
rozsahu. Běžní lidé jsou prostě na této úrovni běžných lidí a vládne jim Fa nejnižší úrovně.
Není to vážná věc, pokud použijete Fa vysokých úrovní k zasahování do principů běžných lidí
a Fa na této úrovni obyčejných lidí? Ve skutečnosti je to podkopávání principů vesmíru a
principů dimenze obyčejných lidí. Takže pokud opravdu založíte nemocnici, výsledky léčení
musí  být  podobné  těm,  jaké  mají  nemocnice  obyčejných  lidí.  Jen  se  podívejte  kolem  –
kterákoliv nemocnice nebo středisko pro zdravý životní styl, které používá k léčení  qigong,
potřebuje  k  vyléčení  nemoci  několik  sezení.  Pro  léčení  qigongem je  směšné,  aby  se
potřebovalo  několik sezení.  Ukazuje  to,  že jeho léčivé  účinky nejsou dobré.  V některých
ohledech  nejsou  ani  tak  dobré  jako  léčení  v  normálních  nemocnicích.  Tento  problém se
objeví, protože léčení qigongem je něco nadpřirozeného.

Když si lidé, kteří jsou v procesu kultivace, vyvinou srdce soucitu a vidí utrpení všech
bytostí a když sami jdou za Tři říše, když je jejich  gong poměrně vysoký, mají dovoleno v
individuálních případech některým lidem pomoci. Ale tohle není něco, co by se mělo dělat
neuváženě. Když člověk kultivuje do velmi vysokých úrovní, je schopen v okamžiku vyléčit
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nemoci  mnoha  lidí.  Ale  jakmile  se  někdo k  této  úrovni  vykultivoval,  zjistí,  že  nemůžete
neuváženě  dělat  věci  týkající  se  zdravotních  problémů lidí  –  on  ten  princip  vidí.  Karma
nemoci je všechna spojena s věcmi, které se staly v minulosti, a každý karmu splácí. Když ji
neuváženě odstraníte, znamená to, že lidé mohou dělat špatné věci a karmu nesplatit; je za tím
tento princip. Někdo může říci, že léčení  qigongem opravdu do určité míry dočasně zmírní
bolest  nablízku.  Ale nejsou nemocnice stejné? Jen ji  pro vás odloží a nedokáže tu karmu
odebrat. 

Ve skutečnosti jsou zdravotní problémy, o kterých hovoříme, problémy v jiné dimenzi,
které se projevují v této dimenzi, třeba že něco abnormálního roste někde na těle nebo se
nějaká část těla zanítí, což vede k tomu, že se objeví viry a bakterie. Menší množství karmy o
vysoké hustotě se v této dimenzi projevují jako viry; větší množství karmy se projevuje jako
bakterie. My je vidíme jen jako ty věci, které existují v jiných dimenzích. Jak je můžete od
kořene vyléčit, když nemůžete prorazit touto dimenzí? Karma je černá látka, která přichází ve
shlucích.  Takže  ve společenství  kultivujících  o zdravotních  problémech nemluvíme,  jen o
karmě – je to jen tato otázka. Jak jsem právě řekl, odstranit nemoc jen tak na základní úrovni
není něco, co lze dělat neuváženě. Je v pořádku, když ze soucitu a za zvláštních okolností
lidem trochu pomůžete. Ale nemůžete to udělat pro osobní slávu, peníze nebo nějakou formu
zisku – je tu tento princip. 

Někteří lidé se mohou zeptat, nedělá se léčení pro záchranu všech bytostí? Není to dělání
dobré věci?  V Období konce Fa se buddhistická písma vykládají  špatně.  Můžete si  projít
Tripitaku7 a  uvidíte,  jestli  říká,  že  léčení  lidí  je  zachraňování  všech bytostí.  Vůbec tohle
neříká. Zachraňování všech bytostí znamená vést vás nahoru k vysokým úrovním z tohoto
prostředí utrpení obyčejných lidí, a to proto, abyste už tady znovu netrpěli. Tohle to znamená.
Toto  je  opravdové zachraňování  všech  bytostí,  protože  to  od  základu  řeší  problémy lidí.
Podvodní  qigongoví mistři dnes říkají lidem, že léčit  obyčejné lidi je „zachraňování všech
bytostí“, ale to je lež, kterou si vymysleli, aby přišli k penězům. Buddhové lidi kvůli tomuto
účelu  nezachraňují.  Všichni  o  tom  přemýšlejte,  pokud  je  léčení  nemocí  lidem  totéž  co
zachraňování lidí, dobrá, neřekli byste, že Buddha je dost mocný? Velký Buddha na vysoké
úrovni,  jehož noha je větší  než země, by mohl jediným mávnutím ruky odstranit  všechny
nemoci  celého lidského druhu. Proč to neudělá? Jak skvělé by to bylo – zachránit  takhle
všechny bytosti. Lidé jsou zkrátka takoví – když si přivodíš dluh karmy, musíš ho splatit –
tento  princip  nelze  podkopávat.  Člověk musí  splatit  karmu,  kterou vytvořil.  Pokud chceš
kultivovat, musíš kultivovat svůj  xinxing a přitom splácet karmu, jít takto zpátky. Dejme si
příklad. Když chce člověk jít do ciziny, jít do hodně bohaté země a užívat si štěstí, pak musíš
nejdřív splatit všechny ty dluhy, které v této zemi dlužíš. Jak bys je mohl jen tak smést a
odejít – jak by to mohlo jít? Všechno to musíš vrátit, než můžeš odejít. A stejně tak platí, že
když se chcete kultivovat, musíte trpět – takový je tam princip. Samozřejmě, že pro kultivující
Dafa můžeme něco odstranit. Kdyby se vám část neodstranila, nemůžete kultivovat. Lidé do
tohoto bodu přišli s karmou nabalenou na karmě a ta překážka je příliš velká, takže než se
můžete kultivovat, musí se vám část z vaší karmy odstranit. Právě jsem hovořil o léčení lidí, a
zatímco jsem byl u toho tématu, zmínil jsem se vám o jeho principech. 

Proč tedy někteří qigongoví mistři tvrdí, že když studujete jejich praxi, můžete za tři, pět
nebo deset  dnů léčit?  Tvrdí,  že  můžete  být  qigongovým mistrem a poté,  co se zúčastníte
přednášky, jste všichni qigongovými doktory. Proč se většině z nich nepodaří tohoto docílit?
A proč může menšina některé zdravotní problémy skutečně vyléčit? Jaký je za tím důvod?
Důvod, proč to nemohou dokázat, je ten, že nemají dovoleno porušovat principy obyčejných
lidí. Proč tedy může pár jedinců léčit nemoci rukama a skutečně pár lidí vyléčit? Jsou z toho
tak šťastní a ještě víc věří v takzvaného qigongového mistra – jak k tomu dojde? Řeknu vám,
že těch pár lidí bylo podvedeno. Ti takzvaní  qigongoví mistři, kteří takové věci dělají, jsou
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často posedlí zvířaty nebo duchy a ty věci také mají nějaký  gong – kdyby to žádný  gong
nemělo, nemohlo by to uzdravovat lidi, a dokonce to má schopnosti. Dá vám pár vzkazů a
trochu energie, ale tato energie se spotřebovává. Když vyléčíš jednu nemoc, spotřebuje se část
z toho; když vyléčíš nějaké další,  bude se dál spotřebovávat a potom, co vyléčíte několik
dalších, je pryč. Ale od toho okamžiku se vaše připoutání k léčení druhých obrovsky zesílí.
Až se všechna energie spotřebuje, když ji zkusíte použít na léčení, nebude fungovat. 

Když už dál nefunguje, vyvstane další problém. Jaký problém? Když budete dál léčit,
budete  používat  svůj  vlastní  základ  a  vyměňovat  ho  s  druhými  lidmi  za  nemoc.  Co  to
znamená? Tento vesmír má princip, kterému se říká „žádná ztráta, žádný zisk“. Když chcete
získat, musíte ztratit. I když to, co získáte, je něco špatného – protože nemůžete druhé vyléčit,
trváte na tom, že chcete nemoc druhé osoby vyléčit – co se pak stane? Tu nemoc dostanete,
zatímco pacient se uzdraví, protože opravdu chcete, aby se jeho onemocnění vyléčilo. Někteří
lidé  chtějí  léčit  druhé  navzdory  tomu,  že  to  znamená,  že  nemoc  dostanou  sami,  ale  to
nepramení ze soucitu. Chce, aby se ten druhý člověk cítil lépe, jen proto, že se bojí ztráty
pověsti.  Vidíte,  jak  vážně  tito  qigongoví mistři  ubližují  lidem?  Podívejte,  jak  silné  to
připoutání ke slávě a bohatství je a jak způsobuje lidem takovou ohromnou škodu. Měl tuhle
myšlenku jen ze strachu, že ztratí pověst, a tak prostě musí ten zdravotní problém odstranit, až
do bodu, že on sám je ochoten tu nemoc dostat. Dobrá, když to chceš, dostaneš to. Ale při
takové výměně nemůžete dostat něco za nic. I když to, co ten druhý člověk má, je nemoc,
musí se to rozpustit a proměnit na ctnost, protože hmotu nikdy nezničíte; může se přeměnit
takovýmto způsobem. Takže když ji odeberete, dáte mu výměnou ctnost. Jediná věc, která se
k výměně na druhé straně používá, je ctnost. Takže on dává ctnost té druhé osobě a na oplátku
dostane nemoc – dělá tu nejhloupější věc. Ctnost je tak cenná!

V minulosti náboženství o něčem mluvila a stejně tak starší lidé: Nedělej si hlavu z toho,
když procházíš trošku větším utrpením v tomto životě, dělej víc dobrých věcí a sbírej ctnost, a
v příštím životě budeš mít štěstí. Znamená to, že tato ctnost vám může přinést peníze nebo
vysoké postavení ve vládě. Ve skutečnosti jsme zjistili, že je to druh výměny. Když chcete ty
peníze získat, nemůžete je získat, pokud nemáte ctnost, kterou byste za ně vyměnili. Někteří
lidé mohou v podnikání vydělat hned spoustu peněz, zatímco druzí se obrovsky snaží, ale nic
nezískají. Důvodem je to, že ta druhá osoba má jen malou nebo žádnou ctnost, takže za ni nic
nedostane. U některých lidí, řeknu vám, že pokud máte příliš malou ctnost, nedostanete nic,
ani když žebráte o jídlo. Musíte dát jiným ctnost a oni vám pak dají jídlo; je tam výměna.
Takže když nemáte ctnost, nemáte nic – je to všechno černá karma. Tento člověk je tedy zlý
tak, že mu nelze odpustit, a čelí naprostému zničení – dokonce i duše bude zničena. Tomu se
říká úplné zničení těla a duše, něco dost strašlivého. Když jsou životy ničeny, ničí se úroveň
za úrovní až dolů, a zatímco se jejich životy odstraňují, nesou všechny své hříchy.

Když je tato ctnost tak cenná věc, jak ji můžete tak neuváženě dávat druhým? Neubližuje
ten qigongový mistr lidem? Ubližuje nejenom druhým, ale i sobě, protože udělal příliš mnoho
zlých věcí.  Učí vás, jak léčit  druhé. Jakmile  si vyvinete připoutání,  pokud je váš vrozený
základ  (genji)  dobrý,  budete  muset  k  léčení  druhých  použít  vlastní  ctnost.  Nemoc  bude
přenesena na vaše tělo a vy jim musíte dát svou ctnost. V posledních několika letech bylo
mnoho lidí, kteří poté, co poskytli druhým léčbu, vypadali, že dostali strašlivou chorobu, a
potom se cítili hrozně. Kolik takových lidí bylo? Příliš mnoho! Z těch, co léčili druhé, kdo se
takto  necítil?  Ve  skutečnosti  jsou  všichni  takoví.  Potom,  co  druhé  léčili,  cítili  se  prostě
hrozně, protože vyměňovali svou ctnost s druhými za nemoci. Co je ještě horší, kdysi bývali
lidé, kteří mohli dosáhnout Dovršení a mohli se kultivovat k vysokým úrovním a dosáhnout
Stavu opravdového dosažení, ale teď je to v okamžiku zničilo. Jak moc je to zničilo? Nejtěžší
je zbavit se lidského připoutání ke slávě a bohatství. Cítíte se tak potěšeni, když někdo řekne,
že jste  dobří,  a každý má tuto skrytou,  ale  velmi zatvrzelou  myšlenku.  Když vám někdo
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lichotí, máte prostě velkou radost. Když vás někdo nazve qigongovým mistrem a říká, že jste
ho vyléčili, že vaše schopnosti jsou opravdu velké, jste nepopsatelně nadšeni. 

Všichni o tom přemýšlejte, jakmile si toto připoutání ke slávě a bohatství vyvinete, bude
pro vás zrovna tak těžké se ho zbavit. U mnohých lidí, když jim řeknu, že nemají dovoleno
léčit, stejně mají nutkání to dělat a prostě musí lidi léčit. Jakmile se toto připoutání ke slávě a
bohatství vyvine, jak se ho hodláte zbavit? A také, když druhé léčíte, mezi vámi a pacientem
se vytvoří pole. Protože kultivujete v Zákonu trojitého světa, bez ohledu na to, jak vysoko jste
se  kultivovali,  nemáte  takovou  moc,  abyste  se  sami  chránili.  Určitě  budete  v  tomtéž
spojovacím poli s pacientem a ta choroboplodná qi pacienta přejde na vaše tělo. Dokonce se
dostane do bodu, kdy budete mít na těle víc choroboplodné qi než pacient, ale protože kořen
nemoci je u něho a vy se ho nemůžete dotknout, stejně ji nemůžete vyléčit. Jeho černá qi byla
lehce zmírněna a cítí se lépe, ale vy se cítíte strašně. Možná vám nejdřív jeden či dva záchvaty
nemoci nevadí, ale jak čas plyne, jak budete léčit zdravotní problémy každého, budete mít
všechnu možnou choroboplodnou qi, která vám pokrývá tělo. Někteří  qigongoví mistři vám
říkají, abyste ji vypudili. Řeknu vám, že kultivace je na jedinci, ale  gong je na mistrovi. S
vašima rukama obyčejného člověka a těmito myšlenkami obyčejných lidí, můžete tyto věci
udělat? Kdybyste tu choroboplodnou  qi opravdu dokázali vypudit, nezbavili byste se svých
vlastních  zdravotních  problémů,  které  vás  tolik  let  sužovaly?  Vůbec  to  nemůžete  takhle
vypudit. Možná cítíte, že qi vám jde v těle dolů, ale dobrá qi a špatná qi jdou spolu a potom,
co se  qi vypustí,  nasaje se zpátky. Neublížil  vám tedy nekonečně? Skončíte se špínou po
celém těle a co je ta černá choroboplodná  qi? Je to karma. Když se projeví v těle v této
dimenzi,  je  to  nemoc.  Skončíte  s  tělem  prolezlým  nemocemi  a  připoutáním  ke  slávě  a
bohatství. Tohoto připoutání se zbavuje velmi těžko, a když léčíte druhé, skončíte tak, že se
sami cítíte příšerně.  

Hodně lidí neví, že prvním stupněm v kultivaci v Zákonu trojitého světa je pročištění těla.
Účelem je nechat  qi, aby naplnila tělo a proudila skrze něj, čímž se tělo může pročistit. To
slouží  k  přípravě  ke  kultivaci  na  vyšších  úrovních  a  k  ustavení  určitých  základních,
nezbytných věcí. Kultivace na vysokých úrovních je také procesem neustálého pročišťování,
čímž je tělo čistější a čistější, a dokonce ještě čistější, a nakonec je nahrazeno látkou vysoké
energie. Celá kultivace v Zákonu trojitého světa je pročišťováním vlastního těla. Přemýšlejte
o tom tedy, když ustavičně léčíte a ustavičně si na tělo přinášíte špinavé věci, nejdete úplně
proti kultivaci? Když léčíte druhé, děláte to opravdu z velkého soucitu? Neděláte. Ovládá vás
připoutání ke slávě a bohatství. Když to není pro peníze, je to pro slávu. Když můžete lidi
uzdravovat,  budete  mít  nutkání  léčit  víc,  budete  mít  pocit,  že  když  neléčíte,  nemůžete
předvádět své schopnosti. Není to tak? Ale není kultivace o zbavování se lidských připoutání?
Jak byste se tohoto připoutání zbavili? Opravdu vám to těžce ubližuje, takže jsme prozradili
základní důvod pro neléčení nemocí. 

U těch lidí, kteří mohou opravdu lidi léčit a kultivovali se k velmi vysokým úrovním, ti
možná osvícení nedosáhli. Taková osoba může jednou za čas spatřit dobrého člověka a léčit
ho – to je možné. Obvykle nezanechají své jméno a nechtějí žádnou odměnu; většina z nich je
taková. Ani on ten problém ve skutečnosti nemůže vyřešit od základů. Jen vám může utrpení
odložit,  zatlačit ho z této naší povrchové hmotné dimenze a stlačit  ho do hluboké hmotné
dimenze,  ale nakonec se vrátí zpátky nahoru. Také vám to může přeměnit,  takže se místo
nemoci setkáte s jinými problémy. Hodně kultivačních metod kultivuje pomocné vědomí (fu
yishi). I když nějaký gong má, vůbec neví, jaký gong má, jakou podobu ten gong má, v jakém
stavu  gong je, jak  gong vznikl, jak se vykultivoval ani kde  gong existuje. Tyto věci vůbec
neví. Jenom ví, jak se to dělá, ačkoliv ve skutečnosti je to pomocné vědomí, které to dělá,
protože je to pomocná duše (fu yuanshen), kdo se kultivuje. Takže on ji odloží nebo přesune
na  tělo  někoho  jiného.  Nelze  ji  přesunout  libovolně,  musí  to  být  přítel  nebo  rodinný
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příslušník. Ale jsou i další podmínky pro takovou výměnu, protože nemůžete dávat nemoc
druhým za nic. Něčeho se musíte vzdát – takový je tam princip. 

Každému bych tady rád řekl, že ačkoliv jsou někteří  qigongoví mistři velmi slavní, ve
skutečnosti lidskou společnost úplně ničí. Dnes nezůstala skoro žádná čistá země. Pracovní
místa v běžné lidské společnosti jsou všechna stejná. Které místo nemá ty věci, které ubližují
naší  lidské společnosti,  běžné lidské společnosti?  Démoni jsou všude.  Qigong samotný je
kultivace, takže může být čistou zemí? Proč chtějí nějací lidé našemu Falun Dafa uškodit? Je
to právě proto, že už sami nemohou získat slávu a prospěch. Samozřejmě, není v pořádku,
když démoni vůbec neexistují.  Kdyby žádní démoni nebyli,  pak by bylo kultivování příliš
snadné,  protože v kultivaci  nahoru ve Falun Dafa by nebyly žádné překážky;  bylo by to
zkrátka  příliš  jednoduché.  Aby se lidé  zbavili  připoutání,  musí  být  odhalena  každá  jejich
stránka. Konkrétně na některých našich cvičebních místech Falun Dafa jsou lidé, kteří tvrdí:
„Já jsem Buddha. Neučte se od Li Hongzhiho.“ Proč se tohle děje? Je to právě proto, aby se
vidělo,  jestli  na  základní  úrovni  zaváháte.  Celou  cestu,  až  dokud  nedokultivujete  k
poslednímu kroku, bude vaše mysl zkoušena, aby se vidělo, jestli rozumíte Fa a jestli jste na
základní úrovni neochvějní. Každá stránka se musí zlepšit a být pevná. 

Teď promluvím o něčem jiném. V budoucnu budou možná malé světské Tao nebo malé
Fa metody léčení nemocí stále existovat. Jsou prostě formou, která existuje. Mluvil jsem o
tom, jak léčí nemoc, a jejich síla uzdravovat je velmi malá. Mohou léčit drobné nemoci, ale ne
ty velké. Mimořádně malý počet kultivujících to může udělat pro velmi malý počet lidí, ale
rozhodně nemohou dělat věci, které narušují společnost ve velkém rozsahu. Nějací takzvaní
qigongoví mistři  pořádají  přednášky  pro  mnoho  lidí  a  učí  je,  jak  léčit  druhé.  Tvrdí,  že
účastníci se stanou qigongovými doktory a že pak mohou léčit jakoukoliv nemoc. Kdyby to
byla pravda, lidé by pak neměli žádné zdravotní problémy, což je nemožné. Tak to prostě je.
Ale mohou lidi léčit? Uzdravování je jen stav, ve kterém jsou, a forma, kterou převzali. Náš
Falun Dafa učí praxi na vysokých úrovních, je to opravdová kultivace. 

Opravdová  kultivace  zachraňuje  lidi,  takže  vám  jasně  řeknu,  že  pokud  opravdově
kultivujete  Falun  Dafa,  nemůžete  lidi  léčit.  Pokud  to  skutečně  děláte,  považuje  se  to  za
podrývání Fa a poškozování Fa. Jakmile lidi léčíte,  nenechám vás poškodit  a znečistit  tak
cennou  věc  a  moje  Tělo  Zákona  vezme  zpátky  Falun,  mechanismy  a  všechno  ostatní.
Neexistují opravdoví kultivující, kteří léčí a dělají takovéto věci. V minulosti, který taoista
nebo buddhističtí mniši hovořili o poskytování léčby? Někteří používali léky k léčení nemocí
a v mimořádně ojedinělých případech bylo dovoleno použít gong k léčení druhého. Ale stále
tam musely být podmínky,  nebylo dovoleno to dělat  bez výhrad.  Pro každého jsme tohle
stanovili  velmi jasně a každému jsem vysvětlil  klady a zápory. Doopravdy vám to hodně,
hodně škodí. Přemýšlejte o tom, když chce qigongový mistr léčit onemocnění druhých, musí
projít desítkami let kultivace předtím, než může tyto schopnosti kultivovat. Vy jste se učili tři
dny, pět dnů nebo deset dnů a údajně můžete léčit lidi – nezní to jako dětská hra? Každý se
nad  tím  můžete  zamyslet,  takže  přemýšlejte  o  tom.  Kdybyste  se  mohli  za  tři  dny  stát
qigongovým mistrem, pak bych řekl, že kultivování „Taa“ je prostě příliš snadné. Rovnalo by
se to tomu, že se můžete stát Buddhou stejně snadno, jako když seberete ze země kámen.
Tohle je všechno, co k tomuto tématu řeknu. Je příliš mnoho věcí, o kterých se dá mluvit, a já
nemohu  každému  najednou  říci,  o  čem  jsme  hovořili  během  patnácti  až  šestnácti  hodin
vyučování.

Pokud chcete kultivovat, musíte dobře studovat tento Fa. Byla vydána naše kniha Falun
Dafa, Zhuan Falun. Je založena čistě na obsahu mých přednášek a je předkládána v plnosti. V
budoucnu se můžete v kultivaci v naší škole spoléhat na tuto knihu. Už toho více neřeknu.
Tento krátký proslov uzavřu. Závěrem doufám, že každý bude moci brzy dosáhnout Dovršení
v kultivaci Dafa! 
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Učení Fa a zodpovídání dotazů v Changchunu

Otázka: Učiteli, řekl jste, že teď je Období konce Zákona a Buddhové, Taové a Bohové se
už o věci běžných lidí nestarají. Proč se tedy staráte vy? 

Učitel: Protože já jsem člověk mezi obyčejnými lidmi. I když se nestará nikdo jiný, já se
starám. Tohle je něco, co chci udělat já sám. Ale není to něco, co by se dalo udělat jen proto,
že si někdo vzal do hlavy myšlenku, že to udělá. 

Otázka: Manžel praktikuje jiný druh qigongu. Dochází ke konfliktu s mým praktikováním
Falun Dafa? 

Učitel: Ty praktikuješ svůj a on praktikuje ten svůj. Když bude chtít praktikovat Dafa,
můžeš  ho  učit.  Když  praktikovat  nechce,  prostě  jen  praktikuj  ten  svůj.  Strach  je  také
připoutání. Pokud máš nepohnutou mysl, není to problém. 

Otázka: Nemám myšlenku kultivovat k vysokým úrovním a chci prostě jen zůstat na úrovni
léčení  a udržování kondice.  Rád bych se zeptal Učitele,  mohu dosáhnout Dovršení? Když
budu následovat svoje svědomí ve společnosti běžných lidí, abych byl dobrým člověkem, kam
půjde moje duše, až zemřu? 

Učitel: Pokud  nemáš  ani  myšlenku  kultivovat  k  vysokým  úrovním,  jak  bys  mohl
dosáhnout Dovršení? Víš, problém je to „nemám myšlenku kultivovat k vysokým úrovním“.
Pokud je tohle to, z čeho vycházíš, jakého Dovršení pak dosáhneš? Je těžké říci, do čeho se v
příštím životě  převtělíš,  ale  možná  sis  nahromadil  ctnost  a  vykonal  dobré  věci.  Děláním
dobrých  věcí,  hromaděním  ctnosti  a  snášením útrap  můžeš  získat  hodně  ctnosti.  Protože
nechceš kultivovat, nepřemění se to na gong, takže v příštím životě možná získáš na oplátku
štěstí. 

Otázka: Když nějací praktikující  dělají  výzkum o Knize proměn, bude to zasahovat do
jejich kultivace? 

Učitel: Věci v ní jsou jen principy z naší galaxie Mléčné dráhy, ne vyšší principy. Ale Fa,
který praktikujeme my, je větší – tento Dafa vám vystačí na celoživotní výzkum. 

Otázka: Protože jsem měla plastickou operaci obličeje, mám u kořene nosu materiál ze
silikonové gumy.

Učitel: Na tom nezáleží. Někteří lidé mi říkali: „Byla jsem na antikoncepčním zákroku“
nebo „Něco mi odstranili“. Na tom nezáleží. Řeknu vám, že ve vašem opravdovém těle to
odstraněno nebylo. Prostě byste měli praktikovat a všechno se dá zkultivovat. 

Otázka: Pokaždé, když v mysli přemýšlím o Falunu, zachvěji se. Proč se to děje? 
Učitel: Tohle  se  může stát,  když má člověk posedlost  zvířetem nebo duchem,  ale  při

vyučování  jsem většinu žáků toho zbavil,  s  výjimkou těch pár,  kteří  ještě  nezměnili  svůj
způsob uvažování a nebyli v kultivaci pevní. Když jsem vás těch věcí zbavoval, už jsem to dál
nezkoumal. 

Otázka: Pokud je pracovní povýšení v životě člověka předurčeno, je pak pravda, že člověk
nemusí tvrdě pracovat, aby předvedl dobrý výkon, a může čekat, až se všechno stane, tak jak
je to předurčeno osudem? 
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Učitel: Fa se vyučuje kultivujícím.  Kdybych obyčejnému člověku dnes řekl,  že takhle
věci fungují, stejně by o věci bojoval a usiloval, protože on je obyčejný člověk a [tomuto
principu] by nevěřil. Běžní lidé prostě takoví jsou. Běžní lidé tomuto nevěří. Dostane se to do
bodu, kdy je nevyhnutelné, že člověk, aby věci získal, bude bojovat a namáhat se. 

Otázka: Když praktikuji cvičení, bezděčně se mi kymácí tělo. 
Učitel: Nekývej se, nekývej se bezděčně. Když se prostě nemůžeš přestat kývat, otevři oči

a kymácení přestane. Tohle dělej, dokud už se kývat nebudeš. 

Otázka: Při praktikování Falun Dafa, obzvlášť při praktikování druhého cvičení – Falun
pozice  ve  stoji  –  mám  pocit,  jako  by  moje  ruce  držely  hromadu  qi.  Když  ji  vědomě
nekontroluji, ta hromada qi zatáhne ruce dovnitř nebo někdy je vytlačí ven. 

Učitel: To je Falun, jak se otáčí. To, co cítíš, je jen cítění toho, jak se otáčí Falun. 

Otázka: Když dělám cvičení  a jsem pod vlivem zaříkadla lengyan, bude to mít nějaký
negativní účinek? 

Učitel: Řekl jsem, že odříkávání zaklínadel je ve skutečnosti prosba o to, aby vás ta praxe
posílila. Máš můj Falun a Tělo Zákona, které se o tebe stará, tak proč to odříkáváš? Chceš stát
zároveň na dvou lodích? Chceš do svojí kultivace přidávat jiné věci? Není to tvůj úmysl?
Takto nic nezískáš. 

Otázka: Často se stěhuji. Pomůže mi vaše Tělo Zákona vyčistit místo, kde bydlím? 
Učitel: Opravdovým kultivujícím se pomůže všude, kam jdou. Pokud jen chceš, abych

vyčistil tvoje domy, když se přestěhuješ, nic nezískáš. Nepřišel jsem sem, abych ti vyčistil
dům. 

Otázka:  Když  se  objeví  obrazy  a  já  přestanu cvičit,  bude to  mít  nějaký  vliv  na  moji
kultivaci a zlepšování gongu? 

Učitel: Myslíš tím, že když vidíš před očima obraz, jak to ovlivní tvé praktikování, když
pak přestaneš cvičit? Nemá to žádný vliv. Ale často, když se ti před očima objeví nějaký
obraz, nejlepší je, když to tiše pozoruješ, dokud ten obraz nezmizí. Když se objeví a ty se na
něho nedíváš a je to, jako bys ho nechtěl, pak je tvůj stav možná takový, jako kdyby ses ho
zříkal. Takže my přesto chceme, aby ses na něho díval, ale nevyviň si žádné připoutanosti. 

Otázka: Počítá se hledání přítele nebo přítelkyně za připoutání? 
Učitel: Mnozí  z  našich  mladých lidí  by si  měli  přítele  nebo přítelkyni  najít  a  utvořit

rodinu. Kultivace mezi obyčejnými lidmi neznamená, že bys ses měla stát jeptiškou. Tohle
není problém. Tato naše praxe je hlavně o kultivaci v tomto složitém prostředí obyčejných
lidí.  

Otázka: Potom, co se moje dítě zúčastnilo přednášky, nedokázalo pokračovat ve cvičení.
Bude ho Falun navždy ochraňovat? 

Učitel: Když člověk nemůže pokračovat ve cvičení, pak to nebude fungovat, ne? Člověk
musí  dál  dělat  cvičení.  Přišel  jsem,  abych  zachránil  kultivující,  ne  abych  specificky
ochraňoval obyčejné lidi. 

Otázka: Když cítím, jak se mi v těle otáčí Falun, někdy změní směr předtím, než dokončí
jedno kolečko.  Někteří  lidé  cítí,  jak  se Falun otáčí  i  víc  než stokrát,  než se začne otáčet
druhým směrem. Proč se to tak děje? 
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Učitel: Je to proto, že na začátku, když ti upravuje věci v těle, Falun nenásleduje dané
schéma.  Je  to  inteligentní  bytost  a  ví,  jak  věci  pro  tebe  upravit,  dokud  nejsi  vhodně
přizpůsoben. Až se dokončí upravování tvého těla a až si na něj úplně zvyknete, naprosto
přirozeně se bude otáčet devětkrát vpřed a pak devětkrát vzad. V tom bodě ale nic neucítíte,
nebudete ho vždy cítit.  Všichni víme, že se žaludek pomalu pohybuje, ale cítíte,  že by se
pohyboval? Až se [Falun] stane součástí vašeho těla, až si na něj zvyknete, už jeho přítomnost
neucítíte. 

Otázka: Můžeme povědět těm, kdo nepraktikují kultivaci, o Fa a nebeských tajemstvích
tak, jak nám je řekl Učitel? 

Učitel: Nemluvte s běžným člověkem na vysoké úrovni jen tak – nebude tomu, co mu
říkáte,  věřit.  Pokud  věří,  pak  mu  to  říci  můžete.  Ale  jinak  by  ti,  co  tomu  nevěří,  Dafa
podkopali. 

Otázka: Pokud se praktikující může zbavit připoutání, může ještě mít ten přístup, že se
usilovně snaží o věci a dělá, co může, aby věcí docílil? 

Učitel: Na současné úrovni je nerealistické po lidech chtít, aby se všeho vzdali a byli ve
stavu bez záměru. Ve vaší současné fázi, i když mám na vás přísné nároky, tím, že jste mezi
běžnými lidmi, jistojistě se budete stále snažit o osobní zisk, a to není nějaký velký problém.
Ale  jak  se  pomalu  zlepšujete,  všechna  tato  připoutání  se  musí  postupně  zmenšit.  Není
realistické dokázat to hned. Také jsi řekl, že by ses vzdal připoutání, a přitom se stále o věci
usilovně snažil. Není to samotné připoutání, když to chceš dál dělat? Tvoje otázka si protiřečí.

Otázka:  Už jsem použil  vaši  fotku k  zasvěcení  sochy Buddhy,  buddhistických písem a
buddhistické svatyně. Je Tělo Zákona na Buddhově soše vaše Tělo Zákona? Můžu mu teď
pálit vonné tyčinky? 

Učitel: Z  principu  tyto  věci  nedělám  a  o  obyčejné  lidi  se  nestaráme.  Pokud  jako
kultivující v tyto věci opravdu nevěříte, v budoucnosti to bude ještě těžší. 

Otázka: Jakmile dělám cvičení, všude se potím. Je to dobře? 
Učitel: Samozřejmě, že to je dobře. Pocení přirozeně vylučuje špatné věci a to znamená,

že tvoje tělo je horké. Když mají lidé zdravotní potíže, jejich těla jsou chladná. Ukazuje to, že
jsi dobře praktikoval. 

Otázka: Musí u člověka s velkou ctností hodně lidí spadnout dolů a ztratit ctnost, než si on
může velkou ctnost nasbírat?

Učitel: Člověk s velkou ctností má velkou snášenlivost a sám může vydržet těžkosti všech
těžkostí – co to má co dělat s druhými?! To není tak, že aby se mohl kultivovat k vysoké
úrovni, druzí musí ztratit ctnost. V procesu kultivace vás lidé vyhledají, abyste mohli splatit
karmu, kterou dlužíte, tedy pokud z tohoto prostředí neodejdete, abyste se kultivovali, a v tom
případě budeme muset přejít na jiný způsob splácení karmy. Ale i tak byste to nebyli vy, kdo
se  kultivuje,  takže  je  nutné,  abyste  se  kultivovali  v  tomto  prostředí.  Lidé  vás  budou
nevyhnutelně  provokovat,  stejně  jako  si  vy  budete  nevyhnutelně  vytvářet  karmu  mezi
běžnými lidmi. 

Otázka: Kolikrát mám dělat v jednom dni cvičení? 
Učitel: Když máš čas, dělej víc, když čas nemáš, tak dělej míň. Bez ohledu na to, kolikrát,

je  to  v  pořádku.  Na  začátku  je  lepší  dělat  cvičení  co  nejvíc.  To,  že  cvičíte,  posiluje
mechanismy. Opravdové zvyšování gongu, změny ve vašem těle a posilování schopností jsou
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všechno  výsledkem  mechanismů,  které  do  vás  vložíme.  Děláním  cvičení  posilujete  sílu
mechanismů. 

Otázka:   V  běžné  lidské  společnosti  je  nevyhnutelné,  že  má  člověk  všechny  možné
myšlenky. Pokřiví přemýšlení nad různými věcmi tvar Falunu? 

Učitel: Jeho tvar se nepokřiví. Myšlenky během normální práce a běžné myšlenky jsou v
procesu  kultivace  normální.  Pokud  pořád  uvažujete  o  osobním  zisku  nebo  jak  zabránit
druhým, aby vám prováděli věci, jak se pak můžete zlepšit, když je vaše uvažování stejné
jako to obyčejných lidí? To vám brání ve zlepšování. 

Otázka: Když medituji, mám v uších nějaký zvuk a moje mysl je prázdná. 
Učitel: Tohle je dobrá věc. Znamená to, že tvoje rušivé myšlenky zmizely – to je velmi

dobré. Ale musíš si být vědom toho, že praktikuješ. 

Otázka:  Když  si  vyvíjíme energii  gongu, máme kultivovat,  dokud nás  neovládá hlavní
vědomí (zhu yishi)? 

Učitel: Tak se na to nemůžeš dívat. Pomocné vědomí bude praktikovat společně s vámi a
také získá gong. Ale v budoucnosti bude vždy existovat jako pomocné vědomí. To hlavní tělo
jste vždy vy.

Otázka: Když dělám cvičení, mám pocit, jako bych byl tak trochu v transu. 
Učitel: Pokud máš pocit,  že jsi trochu v transu, tak prostě dělej  cvičení s otevřenýma

očima. Už nikdy necvič v omámení. 

Otázka: Můžu při dělání čtyř pohybů držení kola ležet na zádech? 
Učitel: To nedělej.  Neučil  jsem tě, abys to tak dělal.  Možná, že je to pro některé lidi

pohodlné a neunavuje je to, když dělají cvičení takto, ale jak by to mohlo být v pořádku?
Nedokážeš vydržet tu trošku útrap při cvičení? 

Otázka: Když jsem v minulosti dělával meditaci, objevovaly se jisté výjevy. Přestaly se
objevovat proto, že se uzavřelo podvědomí?  

Učitel: Nedělej  si  s  tím  hlavu.  Nebuď  k  tomu  připoután.  To  je  něco,  co  se  stalo
v minulosti,  a  ať už v budoucnosti  dojde při  cvičení  k  jakékoliv  situaci,  prostě  to  nechej
přirozeně plynout. Pokud k tomu nejsi připoután, něco vidět je samo o sobě dobrá věc. 

Otázka: Nezúčastnil  jsem se semináře.  Když budu často číst  knihu a studovat,  uvidím
výsledky? 

Učitel: Ti, co se semináře nezúčastnili, ale dokáží studovat sami a jsou opravdu schopni
řídit  se  xinxingovými požadavky,  které  praktikující  při  kultivaci  vedou,  mohou dosáhnout
evidentních výsledků zrovna tak. 

Otázka: Jaký je nejnižší Stav dosažení ve škole buddhismu? 
Učitel: Nejnižší Stav dosažení buddhistické školy je Arhat. Pod ním žádný Stav dosažení

není a kultivující nedosáhl opravdového Stavu dosažení a nešel za Tři říše. 

Otázka: Je to pravda, že všichni praktikující Falun Dafa, pakliže jsou dost pilní, mohou
dosáhnout kultivace Buddhova těla? 

Učitel: Dafa je bezmezný. Buddhův Fa je bezmezný. Všechno to závisí na kultivaci vaší
mysli. Když dosáhnete kultivace nad Zákonem trojitého světa, začínáte kultivaci Buddhova
těla.  
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Otázka: Nejsou vedlejší vědomí a hlavní vědomí dva rozdílní lidé? 
Učitel: Všichni jsou ty, jen jedna osoba. Mají jedno jméno a vyjdou z lůna ve stejné chvíli

jako vy, ale ve skutečnosti jsou to dvě vědomí. 

Otázka: Jak předáváme praxi a Fa? 
Učitel: Otázku, jak naši praktikující Falun Dafa učí cvičení, jsme už probírali. Můžete je

učit a předávat je. Když předáváte spravedlivý Fa, hromadíte si ctnost, děláte něco dobrého a
zachraňujete lidi. Můžete ho předávat a učit o něm lidi, ale nepoužívejte svá vlastní slova,
abyste o něm lidi učili. Měli byste použít to, co řekl Učitel a co je napsáno v knihách. Takto
byste  to  měli  dělat.  Když při  tom, jak  s  druhými hovoříte,  přidáváte  do toho své  vlastní
myšlenky nebo nějaké obrazy, které jste viděli, to, co předáváte, není Falun Dafa! Jste na své
vlastní úrovni a principy, které chápete, nejsou úplným Fa. Když učím, kombinuji principy
velmi vysokých úrovní, takže vaše vlastní věci lidi vést nemohou. I když jste možná něco
viděli  nebo  jste  něco  pochopili,  ten  problém  stále  existuje.  Také  způsob,  jakým  naši
praktikující  předávají  praxi,  je  naprosto  dobrovolný;  dělají  dobré  věci  a  hromadí  ctnost.
Pokud jsi praktikující, za čím jdeš? Nestojíš o slávu a bohatství, že? To, o co stojíme my, je
zásluha a ctnost,  takže nikdo nemá dovoleno vybírat  peníze.  Nikdo také nemůže používat
formu, kterou používám k předávání praxe já. Je v pořádku pořádat diskusní skupiny nebo
aby spolu všichni věci probírali na místech skupinového cvičení. Důvod je ten, že vy tento Fa
vyučovat nedokážete. Někteří lidé možná řeknou, že jsou učitelé, ale to je něco úplně jiného.
Tento Fa má nesmírně, nesmírně hluboké vnitřní významy a na různých úrovních poskytuje
různé druhy vedení. Vy ho zkrátka učit nedokážete.

Učení Fa a zodpovídání dotazů v Zhengzhou

Otázka:  Neustále  trávím spoustu času tím,  že  plácám hyperaktivní  neukázněné děti  a
křičím na ně. Přeháním to? 

Učitel: Musíme zlepšit způsob, jakým děti vzděláváme. Když zjistíš,  že plácat a křičet
nezabírá,  pak  bys  měla  svůj  přístup  doopravdy  zlepšit.  Řeknu  ti,  že  ony  jsou  také
individuality. I když jsou syny nebo dcerami, po jednom životě už nikdo nikoho nepozná. To,
co jim dlužíš, musíš splatit! Možná nevěříš tomu, co říkám, ale někteří lidé jsou tak ztraceni v
bludišti obyčejných lidí – jsou k těmto věcem velmi připoutáni. Kladou na své děti takový
tlak, doufají, že projdou přijímacími testy a půjdou na vysokou školu. Řeknu vám ale, že jim
budete hodně dlužit. V budoucnosti se to otočí naopak – oni budou vašimi rodiči a budou vám
dělat totéž. Je to otázka přístupu. Pokud se staráte o děti, ale neučíte je, je to špatná věc a také
jim za to budete dlužit. 

Otázka: Co znamená „rozpouštějící se tělo“ a „splácející tělo“? 
Učitel: O tomto ti neřeknu. Tohle jsou termíny používané k definování věcí v buddhismu.

Do svých učení jsem zahrnul vědu lidského těla a nemůže to už být jasnější. Teď se mluví o
třech duších a sedmi duších a takovýchto věcech. Řeknu vám, že mluví příliš nejasně. Jak
nejasně? Vaše srdce, játra, plíce a další vnitřní orgány, váš velký mozek, mozek, všechny vaše
krevní cévy a buňky – všechny mají tvou podobu. Kdo ví, o čem mluví, když hovoří o třech
duších a sedmi duších. Přední polovina vašeho těla, zadní polovina vašeho těla a vaše ruce a
chodidla, všechno má vaši podobu. O čem si myslíte, že mluví? Já si myslím, že jsou příliš
nekonkrétní. Tady jsme vysvětlili věci nejjasněji. 
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Otázka: Když dělám cvičení „Zesilování božských sil“, někdy se mi zvlní žaludek. Je to
podobné s ovládáním dýchání, které jsem zažil, když jsem v minulosti dělal jiné qigongové
praxe. 

Učitel: To je pravda. Tak to bude. Prostě dělej cvičení normálně a nestarej se o to, je to
určitý stav. Na začátku, když Dafa ovládá dýchání, je to také automatické. 

Otázka: Proč cítím, že je po cvičení jedna ruka horká a druhá studená? 
Učitel: To je normální reakce.  Škola taoismu hovoří o jasném oddělení  yinu a  yangu.

Možná, že tato strana je horká a ta strana je studená, nebo možná, že ta strana je horká a tato
je studená – všechno jsou to normální stavy. Objeví se všechny možné stavy. 

Otázka: Při dělání cvičení Falun Dafa se požaduje, aby se jazyk dotýkal patra úst. Co
když mám v ústech zubní protézu, která mi to patro blokuje? 

Učitel: Na tom nezáleží. Nezáleží na tom, ani pokud máš železné zuby, natožpak zubní
protézu. Olověný plát by to oddělit nemohl, protože to, co kultivujeme my, je energie. Když
jsem  byl  v  Pekingu  a  druzí  za  mnou  přišli  udělat  vědecké  pokusy,  držel  jsem  kus
rentgenového  snímku  zapečetěného  mezi  několika  vrstvami  olověných  desek  a  zvenku
několika vrstvami černého papíru. Když ten rentgenový snímek vyvolali, byl na něm otisk mé
ruky. Měl na sobě otisk mé ruky. Tohle zkrátka ukazuje, že energii nedokáže zablokovat ani
olověný plát. My nepracujeme na qi – ti, kdo na qi pracují, se bojí toho a tamtoho. Někteří
lidé se mě ptají,  jestli  bychom se měli  bát  větru.  I  kdyby byla vichřice  o síle 10,  pokud
dokážete zůstat stát, jděte na to a cvičte. Nic neztratíte, protože energie se neztratí. Qi je to, co
se může vytratit. 

Otázka:  Když  sedím  s  překříženýma  nohama,  je  pravda,  že  když  mě  nohy  nebolí,
nefunguje to? 

Učitel: Nemusí  to  tak  být.  Naše  škola  praktikování  se  nespoléhá  jen  na  tuto  metodu
odstraňování  karmy.  My  se  dáváme  cestou  zocelování  vašeho  xinxingu v  běžné  lidské
společnosti. Samozřejmě, že musíte nějaké věci vydržet fyzicky. O tomhle už jsem mluvil –
nespoléhá se plně na kultivování v meditaci. 

Otázka: Když dítě mladší šesti let nechtěně spatří obrazy na symbolu Falunu, otevře se
mu jeho třetí oko? 

Učitel: Pokud to viděl nechtěně, neznal by to, i kdyby se mu otevřelo třetí oko. Často,
když se dítěti otevře třetí oko, nevěnuje tomu pozornost. Když něco vidí, myslí si, že každý to
vidí jako on. Je velmi nevinné a nebude tomu věnovat pozornost. 

Otázka: Mé dítě studovalo Učitelův Falun Dafa a přijalo Učitelova učení, ale nedělalo
dobře cvičení. Bude tam Falun ještě? 

Učitel: Pokud nedělá dobře cvičení  a nenásleduje požadavky Falun Dafa,  jak bys pak
mohla říci, že přijal moje učení? Nedáváme Falun jen tak ledabyle běžným lidem. Nezáleží na
tom, zda je to dospělý nebo dítě, všichni se musí řídit měřítkem Falun Dafa. Ale děti jsou
velmi nevinné. Jakmile ho tvoje dítě jednou studovalo, i když na povrchu nedělalo cvičení
dobře, jeho xinxing se měnil, protože Fa v jeho srdci zakořenil.

Otázka: V budoucnosti už Učitel vyučovat nebude. Budeme moci Mistra stále ještě vidět? 
Učitel: I  když  už  dál  neučím,  nepřišel  jsem  z  odlehlé  hory  nebo  hlubokého  lesa  a

nezmizím do hor.  Ti,  co se kultivují  dobře,  mě mohou vidět každý den. I když mě vidět
nemůžete, pořád jsem tam. 
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Otázka: Když se vykultivujeme nad úroveň Mléčně bílého těla, budeme mít nadpřirozenou
schopnost vnímat těla druhých naším vlastním? 

Učitel: O tomhle  jsme mluvil  –  není  to  nadpřirozená  schopnost.  Velká  většina  z  vás
přítomných, kteří se zúčastnili mého vyučování, prošla fází Mléčně bílého těla ještě předtím,
než to měli šanci ucítit. Ve skutečnosti jsem vás vytáhl nahoru a pak vás potlačil dopředu k
další fázi. Kdybyste měli praktikovat a projít tímto procesem sami, museli byste praktikovat
po celý život. Já jsem to pro vás udělal za osm dnů. Průlom ve vašich úrovních byl tak rychlý,
že přešel předtím, než jste to vůbec ucítili. 

Otázka:  Když  dělám  meditaci,  jak  zavřu  oči,  chci  se  podívat  na  obraz  vnitřních
energetických  drah a  drah,  které  se  v  těle  pohybují.  Je  tohle  s  ohledem na Falun  Dafa
nevhodné? 

Učitel: Když vidíš obrazy, tak se ti jen otevřelo třetí oko. To je normální. 

Otázka:  Jsem ve  stejném pokoji  jako  právě  narozené  dítě.  Bude  mít  energie  Falunu,
kterou  náš  Dafa  vydává,  a  energetické  mechanismy  v  mém těle  nějaký  vliv  na  třetí  oko
novorozence? 

Učitel: Neměla bys být k těmto věcem připoutána. Co se týká dětí a novorozeňat, prostě
se řiď tím, co se přirozeně stane. To, co se získat má, se získá a to, co se získat nemá, se
nezíská. Třetí oko dětí je všeobecně otevřené. 

Otázka: Velice brzy pojedu do Hongkongu. Bude mě, vašeho učedníka, vaše Tělo Zákona
ochraňovat? 

Učitel: Nezáleží na tom, jestli jedeš do Hongkongu, Ameriky, nebo dokonce na Měsíc
nebo  na  Slunce.  Moje  Tělo  Zákona  vás  bude  schopno  ochraňovat.  Ale  nebuďte  k  tomu
připoutáni – je to čistě kvůli vaší kultivaci, že se o vás moje Těla Zákona starají. 

Otázka:  Od  pradávných  dob  byla  jedinou  cestou  pro  kultivaci,  aby  se  člověk  stal
nesmrtelným nebo Buddhou, Velká cesta zlatého danu. Jak to souvisí s tím, čemu vy říkáte
hlavní duše (zhu yuanshen)? 

Učitel: To je jen to, cos poznal ty. Ta jediná cesta Velké cesty zlatého danu, o které lidi
mluví od pradávných dob, je to, o čem hovoří běžní lidé. Každý na nebesích ví, že můj Falun
Dafa je ten nejlepší Fa. Samozřejmě, jsou i jiné kultivační cesty – je to nesmírně tajemné a
hluboké. Jak by takovým věcem mohli lidé rozumět?

Otázka: Bez ohledu na to, které cvičení praktikuji, vždy mám pocit, jako by se mi v mozku
prolínalo a teklo spoustu qi a krve. Je to Falun, jak se otáčí, nebo mi Falun upravuje věci  v
mozku? 

Učitel: V těle praktikujícího se objeví všechny možné stavy, tisíce a tisíce stavů – tolik, že
je nelze spočítat. Nemůžeme mluvit o každém jednotlivém případu; nemáme čas, abychom
každý z nich probrali. Když chceš praktikovat, podívej se na to prostě jako na dobrý jev a
nedělej si s tím hlavu. Můžeš mít jeden stav dneska a nějaký druhý zítra, ale měl by ses na to
prostě dívat jako na něco dobrého. A ve skutečnosti je to všechno jen to, že se upravuje tvoje
tělo. Ale co s těmi váhavými myšlenkami, které máš? Jsou to připoutání? Můžeš praktikovat,
když se tak bojíš? Můžeš se přes to dostat? Nekladeš si vlastně překážky sám pro sebe? Jak se
zbavíš připoutání, která přicházejí? Možná, že příčina, proč se tohle stalo, je, aby ses tohoto
připoutání zbavil, zatímco jsi v tomto stavu. 

Otázka: Má pět pozic rukou během meditace názvy? 
Učitel: Pozice rukou, které se provádějí v pohybu, nemají stanovené názvy. 
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Otázka: Je pozice rukou Velkého lotosového květu jedna z pozic rukou, anebo obecný
název pro pět pozic rukou? 

Učitel: Pozice rukou Velkého lotosového květu je jedna daná pozice rukou. 

Otázka: Jak vysoký je váš nynější gong? Zažil jste osobně to, o čem ve svých přednáškách
mluvíte? 

Učitel: Zažil jsem tolik věcí. Pokud mám řekněme metr, deset metrů nebo sto metrů, pak
to,  co odhalím vám, není ani centimetr  z toho – nemáte dovoleno tolik vědět.  Opravdoví
mistři se nechvástají. To, co zde učím, je Fa a vy byste se jen měli podle tohoto Fa chovat. A
řeknu vám, že nikdo, kdo podle tohoto Fa opravdově kultivuje, si nepřivodil žádné problémy,
tak prostě jen běžte a kultivujte se. V minulosti,  na přednášce v Guizhou, jsem něco řekl.
Někdo se mě zeptal: „Učiteli, jak vysokou máte úroveň?“ Řekl jsem: „Prostě běž a kultivuj se.
Od doby, co učím Fa veřejně – ve skutečnosti ještě předtím, než jsem vyšel na veřejnost – mě
nic  nedokázalo  přinutit  ustoupit.“  Jenom kvůli  tomu,  že  jsem tohle  řekl,  za  mnou  přišel
třistaletý člověk z toho kraje, aby se mnou bojoval, z žárlivosti. Nakonec skončil vyřízený.
Přesto, že se kultivoval do bodu, kdy dosáhl tří set let, tento Dafa, který se veřejnosti vyučuje,
není  žádná  věc  k  posmívání  a  nikdo  nemá dovoleno  se  do  něho lehkomyslně  vměšovat.
Nakonec věděl, že zachraňuji lidi, ale už pro něj bylo příliš pozdě. Fa mu nemohl dovolit, aby
dál pokračoval. 

Otázka: Když dělám meditaci v sedě, někdy mám pocit, jako bych rostl, a někdy, jako bych
se zmenšoval. 

Učitel: Všechno tohle jsou dobré věci. Jakmile člověk začne praktikovat, jeho hlavní duše
bude mít energii, aby ho vyplnila, a on se pak může měnit. Když roste, bude se cítit velmi
velký. Ale toto naše fyzické tělo se nemění, ta změna je v jiném těle a je to on, kdo cítí, jako
by byl velmi velký. Také se může smrsknout a hodně se zmenšit. Ve skutečnosti je to všechno
úplně normální a já tyto jevy nechci vysvětlovat. Je spousta různých stavů, víc než tisíce a
tisíce.

Otázka: Když dělám cvičení Zesilování božských sil, celé tělo se mi třese nebo se třese
nějaká část. Můžu ještě praktikovat? 

Učitel: Pokud je tvoje třesení jako třást se strachy, pak je tam možná nějaká posedlost
zvířetem nebo duchem a bojí se. Pokud je to normální pomalé třesení těla, pak je to možná
proud energie, jak proudí energetickými drahami, ale neměl by ses třást zároveň s tím. 

Otázka: Jsou dva lidé, kteří se dva měsíce učili Falun Dafa od zkušených žáků. Teď, když
dělají cvičení Zesilování božských sil, mají pocit qi a s tím se objevují všechny možné pohyby.

Učitel: To je démonické zasahování – pospěšte si a zbavte se těch pohybů, které jste si
sami přivodili!  Vždy, když někdo dělá ve stavu klidu pohyby, které nejsou Falun Dafa –
samozřejmě, mluvím o opravdových kultivujících Falun Dafa – pokud vaše pohyby nejsou
Falun Dafa, musíte si pospíšit a zbavit se jich! Všichni vidíte, jak dělám velké pozice rukou, a
chcete se je naučit; někteří lidé cítí, že dokáží pozice rukou dělat také, když to zkusí. Řeknu
vám, že to mohou být klidně démoni, kteří do vás zasahují, protože moje Tělo Zákona by vás
tyto věci rozhodně neučilo. A to obzvlášť platí pro ty, kteří se věnují jiné praxi: pokud se tato
situace objeví, určitě je to zasahování. 

Otázka:  Když jsem začal  chodit  na seminář,  uslyšel  jsem v uchu velký  hluk a z  toho
druhého se vyhrnula qi. Později, když jsem šel do postele, slyšel jsem hudbu. Co se stalo? 
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Učitel: To se ti jen otevřel tvůj nebeský sluch. Otevřel se ti nebeský sluch, otevřel se
výbuchem. 

Otázka:  Hlavní  duše a vedlejší  duše jsou obě součástí  těla.  Jestliže  hlavní  duše musí
nakonec stejně umřít, není v pořádku nechat dokončit kultivaci vedlejší duši? 

Učitel: Je to v pořádku a v minulosti tak lidé kultivovali generaci za generací. Ale [pokud
to tak uděláš], neměl bys praktikovat Falun Dafa, mě bys praktikovat něco jiného. I když
Falun Dafa praktikuješ, nic nezískáš. To proto, že tato naše věc se dává hlavní duši. Kdo by
řekl, že hlavní duše může zemřít? Hlavní duše zemřít nemůže. Ale musím říci, že jsi strašně
štědrý: sám bys zemřel a nechal vedlejší duši, ať kultivuje. Myslím si, že tuto otázku napsal
někdo s posedlostí zvířetem nebo duchem. 

Otázka: Slyšel jsem zkušené praktikující, jak říkali, že se jim po celém těle točí Faluny,
ale já cítím jen jeden ve spodu břicha. Můžu jich mít také tak mnoho? 

Učitel: Je tady velká připoutanost. Důvod, proč mají hodně Falunů, je ten, že jim upravuji
těla,  ale nechat si mohou jen jeden. Tvoje situace jsou už ohromně mimořádné. Řeknu ti,
možná se vidíš, jak posloucháš Fa, ale je tady spousta jiných lidí, které vidět nemůžeš a kteří
zde jsou a poslouchají Fa. Když začínali, nevěřili v moc Dafa a jak tato naše praxe umožňuje
dělat  pokroky  tak  rychle.  Když  se  mnou  jednou  moji  žáci  cestovali  vlakem,  nějakým
taoistickým kultivujícím z hor, kteří moje žáky uviděli, se to zdálo téměř neuvěřitelné. Ptali se
mě, jak dlouho ti žáci studovali, a já jsem jim řekl, že studují půl roku, někteří rok. Zeptal
jsem se: „Jak se moji studenti porovnávají s vámi?“ Oni řekli: „Těch, co by se jim vyrovnali,
není víc než hrstka.“ A ti lidé kultivovali stovky let nebo dokonce přes tisíc let. Měli byste
přemýšlet o tom, co jsem vám dal. Někteří [z těch taoistů] řekli, že se jim chtělo sednout a
začít brečet – nechtělo by se vám [v takové situaci] brečet také? 

Otázka: Když sedím se zkříženýma nohama a dělám cvičení Zesilování božských sil, bolí
mě ze začátku strašně nohy. V kterém bodě kultivace mě nohy bolet přestanou? 

Učitel: Až se vykultivuješ do stavu, kdy už nemáš žádnou karmu. 

Otázka:  Necítím  Falun,  který  mi  Mistr  vložil  do  spodku  břicha.  Musím  se  zúčastnit
několika dalších seminářů, než bude úplně vložen? 

Učitel: Někteří lidé prostě nic necítí, zatímco někteří jsou celkem citliví – zkrátka se to
různí. Nezáleží na tom, jestli něco cítíš nebo ne; nikdo, kdo opravdově kultivuje Falun Dafa,
nebude vynechán. Tvoje pochopení je nesprávné. Ti, co studují sami a opravdově kultivují, to
mohou všechno dostat. A také tam neexistuje takový koncept jako vložit ho plně nebo ne. 

Otázka: Získají žáci, kteří se zúčastnili jen jednoho semináře, stejné věci jako ti, co se
zúčastnili více než jednoho semináře? 

Učitel: Ano,  nedostanou  ani  o  trošku  víc.  Mnozí  z  našich  žáků,  kteří  se  vyučování
zúčastnili  vícekrát,  pořád  dokola,  tu  nejsou  proto,  aby  něco  získali.  Jsou  tady,  protože
pokaždé přišli k novému pochopení. Přicházejí studovat Fa a poslouchat Fa, protože vědí, že
tento Fa je vzácný – nejsou tady, aby něco získali. Kdyby to bylo něco, kde někdo dostane o
trochu víc pokaždé, když přijde na seminář, pak, abych to obrátil ve vtip, to by [od něho] bylo
pěkně chamtivé. 

Otázka: Jak máme ochraňovat děti, které mají otevřené třetí oko? 
Učitel: Naši žáci Falun Dafa, ti nejmladší z našich žáků nebo dítě, o které se staráte a

které získalo Falun nebo které má otevřené třetí oko – neměli byste tyto věci lehkovážně říkat
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tamtěm venku, kteří nekultivují. Také byste to neměli neuváženě říkat spolužákům dítěte nebo
učitelům ve škole, jinak vaše dítě nebude mít klid. 

Otázka: Mohou duše lidí, kteří žijí ve světě, jako je tento, zůstat beze stopy a být vráceny
ke své původní čistotě bez jakýchkoliv skvrn? 

Učitel: Může se to stát a můžete přesáhnout váš původ. Samozřejmě, pokud chcete mezi
běžnými lidmi kultivovat do úrovně čistoty na jeden zátah, nestačí, abyste se spoléhali jenom
na vlastní sílu. Všechny vaše zbývající věci a špatné prvky se v posledním okamžiku odstraní.
Qing je něco, co fyzicky existuje.  Musíte jej  odkultivovat  a musíte se změnit,  co se týká
vašeho uvažování, aby se znovu nevytvářel. Ten poslední zbývající kousek se pro vás odstraní
a v té chvíli budete pročištěni a stanete se nesmírně čistými. Kultivace je o mysli lidí, o změně
způsobu  uvažování.  Tak,  jak  čisté  vaše  myšlenky  jsou,  takový  je  váš  Stav  dosažení.  Po
Dovršení  se  vaše  myšlenky  úplně  zdokonalí  na  způsob  uvažování  na  té  úrovni  a  vy  už
nebudete mít lidský způsob uvažování. 

Otázka: Do kterého těla nakonec hlavní duše vstoupí? V jakém stavu je to druhé tělo? 
Učitel: Do kterého těla hlavní duše vstoupí? Tělo, které kultivujete, je celé vaše. Těla v

jiných dimenzích jsou v prvé řadě jedna bytost – všechna jsou jedno vaše tělo. Potom, co se
vaše hmotné tělo přemění na hmotu vysoké energie, není tam žádné takové pojetí jako těla v
jiných dimenzích. 

Otázka: Když jsem vešel do velké síně šaolinského chrámu, Falun ve spodní části břicha
se mi začal rychle otáčet proti směru hodinových ručiček. Co se stalo? 

Učitel: Otáčení  po  směru  a  proti  směru  hodinových  ručiček  je  obojí  normální.  Je  to
opravdu  dobré  místo,  velice  dobrý  chrám.  Samozřejmě,  nebudeme  hovořit  o  stavu  těch
mnichů, kteří teď kultivují. To, o čem mluvíme, je to, že ten chrám je velice dobrý chrám. 

Otázka: Když dělám cvičební pozici Držení kola po obou stranách hlavy, vždycky slyším,
jak mi zvoní v uších.

Učitel: Je to tak. Držení kola po obou stranách hlavy může lidem otevřít uši. Někteří lidé
si myslí: „To je super, budu to dělat každý den.“ To je připoutání! Nerad tyhle věci novým
žákům říkám, protože je pro ně snadné si vyvinout k nim připoutání. Jak se připoutají, budou
mít překážku. 

Otázka: Než jsem praktikoval Falun Dafa, měl jsem sny, že se vznáším k obloze, létám si
po obloze a vstupuji do země. To jsem viděl. Byla to moje vedlejší duše? 

Učitel: Nebyla. Pokud tvoje vědomí létalo po obloze, pak to byla tvoje hlavní duše, která
opustila tělo. Jsi vždy tam, kde je tvoje vědomí. Když řekneš, že ses viděl létat po obloze, a
přitom jsi seděl támhle, pak to bylo tvoje vedlejší vědomí, kdo létal. 

Otázka: Jednou, když jsem dělala půl hodiny meditaci v sedě, ztuhlo mi celé tělo a chtěla
jsem vyvinout spoustu úsilí. Pak jsem se stočila do klubíčka a dělala cvičení se vším, co jsem
měla. Co se stalo? 

Učitel: Nedělej si s tím hlavu. Má to co dělat s tvou bytostí z minulosti. Nestarej se o to,
jen dál dělej cvičení. 

Otázka:  Když  v  práci  svařuji,  dostanu  se  do  kontaktu  s  kouřem,  prachem a  světlem
elektrického oblouku. Mají nějaký vliv na moje tělo? 

Učitel: U praktikujících na tom nezáleží. 
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Otázka: Když jsem dělal první den cvičení, cítil jsem, jak mi zvenčí do žaludku vstupuje
kulatý předmět a pak to šlo pomalu k pupku. Je tohle Falun vložený Učitelem? 

Učitel: Praktikující  by si s těmito věcmi neměli  dělat hlavu. Nemůžu vysvětlit každou
situaci. Nepřidávejte si ke svým připoutáním. 

Otázka:  Od jistého qigongového mistra jsem si  koupila  kalendář  a jeho knihu.  Můžu
kalendář vystavit nebo si tu knihu číst ve stejném pokoji, jako je Učitelův obraz? 

Učitel: Ne,  protože  se můžeš  kultivovat  jen na jedné cestě.  I  když by byl  opravdový
qigongový mistr, opravdu dobrý qigongový mistr, řeknu ti, že nemá moc zbavit se věcí zlých
démonů a  nepoctivých  cest,  takže  se jim musí  přizpůsobit.  Proto některé  praxe tyto  věci
zahrnují.  Ačkoliv  on  sám kultivuje  poctivou  cestu,  nemůže  s  tím  nic  udělat  a  nedokáže
kontrolovat to, co veřejnosti dává. 

Otázka: Mohou ti, co pracují dlouhé časové úseky na lodích, dosáhnout stejných výsledků,
když kultivují Falun Dafa? 

Učitel: Je to stejné. Je to stejné, když děláš cvičení venku na moři nebo na řece.

Otázka:  Když  praktikující  jedí,  mohou  jíst  jen  tolik,  dokud  nejsou  celkem  plní,  za
předpokladu, že mají dost síly, aby pokračovali? 

Učitel: Jíst,  dokud nejsou  celkem plní?  [Ptáš  se  mě,  jestli  bys  měl  jíst,  dokud nejsi]
celkem plný nebo úplně plný. Když chceš jíst,  dokud nejsi plný, posluž si.  Proč nechávat
nějaké místo? Kdyby byl čas hladomoru, pak by bylo v pořádku, když bys jedl o trochu míň.
Tvoje tělo stále praktikuje v Zákonu trojitého světa a pořád ještě potřebuješ věci ze Zákona
trojitého světa, aby ti dávaly výživu. Nezemřelo by tvoje tělo jinak? Dokud nejste nahrazeni
látkou vysoké energie, jak byste mohli nejíst? Je v pořádku se dobře najíst, pokud k tomu
nejste připoutáni. 

Otázka: Mohou ti, co studují Falun Dafa, chovat malá zvířata?
Učitel: Buddhistická  škola  se  řídí  podle  principu  nezabíjet  a  nechovat  a  možná,  že

taoistická  škola  takto  uvažuje  také.  Ale v  taoistické  škole  jsou jevy,  kdy mají  zvířata  se
schopnostmi, želvy a podobně. Na nesmírně vysokých úrovních mají jedno nebo dvě, které
ochraňují Fa, ale musejí vybrat výjimečně dobrá zvířata. Jelikož jsou tyto věci s člověkem,
když  praktikuje,  jak  se  úroveň  člověka  zvyšuje,  je  pro  ně  snadné  získat  nějaké  zvláštní
schopnosti. Jakmile jednou získají zvláštní schopnosti, protože se nestarají o xinxing, budou
dělat špatné věci a změní se v démony. 

Otázka: Když v noci sám praktikuji se zavřenýma očima, když přemýšlím o tom, jak je
okolí velice tiché, opravdu se bojím. 

Učitel: Řeknu ti, že Falun Dafa teď znají všude, v každé dimenzi. Protože se Falun Dafa
předává v běžné lidské společnosti,  je spousta zmatených věcí a věcí z mnohých dimenzí,
které se chtějí  podívat – vypadají  zvláštně a divně, jsou jich všechny možné druhy. Když
praktikujete, přijdou a budou vás sledovat a vy jste tak vystrašení, že cítíte, jak vám stojí
chlupy na rukou. Ale pamatujte si, že tam je moje Tělo Zákona a nikdo vám nemůže ublížit,
jen se chtějí podívat. Proč se cítíš vylekaný? Je to proto, že tvoje vedlejší duše je vidí a je
pěkně vylekaná. Ve skutečnosti na tom vůbec nezáleží. 

Otázka: Jak vypadá Falunový ráj? 
Učitel: Slyšel jsi o Ráji nejvyšší blaženosti? Falunový ráj je ještě krásnější. 
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Otázka: Pokud vím, že mezi mými rodinnými příslušníky jsou karmické dluhy, jak bychom
měli spolu žít? Jak se má ten dluh splatit? Jak se mají vrátit minulé laskavosti? 

Učitel: Takové věci nemůžeš vědět. Druzí nemají dovoleno tyto věci obyčejného druhu
vědět. Teprve až kultivující dosáhnou Dovršení, budou to vědět. Už bys k těmto věcem neměl
být připoután. Každý má svůj osud, prostě se řiď předurčenými vztahy. 

Otázka: Jak bychom se měli starat o postižené? 
Učitel: Proč se mě ptáš na věci obyčejných lidí? Ptal by ses mě i na to, jak se starat o své

rodiče nebo jak se starat o svoje děti? Tohle jsou všechno věci obyčejných lidí. Já vyučuji Fa
a věci ke kultivování k vysokým úrovním. Kdyby to postižení lidé měli moc snadné, nemohli
by pak splatit karmu. V příštím životě by mohli být znovu postižení.

 Otázka: Pokud někdo přijme od nadřízených nesprávné příkazy, jak by se to mělo řešit? 
Učitel: Tohle  jsou  všechno  věci  obyčejných  lidí.  Co  se  týká  toho,  co  by  měli  dělat

praktikující, prostě se řiďte požadavky Fa. Každá situace může mít spojení, které zapříčinilo,
že se stala. I když si nemyslíš, že je to správné, možná, že je to ve skutečnosti správné. On je
šéf, tak zkrátka udělej dobře to, co ti říká. Samozřejmě, když ti řekne, abys zabil lidi nebo
spáchal žhářství, nebo ti řekne, abys dělal špatné věci, pak bys je rozhodně dělat neměl. Když
přijde na principy,  neměli  byste dělat  věci,  které jsou nesprávné; nicméně měřítko,  jakým
principy definujeme my, je rozdílné. 

Otázka: Když praktikující udělá nevědomky něco nesprávného, ví o tom Učitelovo Tělo
Zákona? Potrestá ho Tělo Zákona? 

Učitel: Samozřejmě, že to bude vědět. Když ses kultivoval celkem dobře, pokusí se tě v té
chvíli  k té věci osvítit.  Možná, že tam bude okamžitá karmická odplata, abys mohl splatit
karmu  vytvořenou  tím  špatným  skutkem.  Pokud  ses  dobře  nekultivoval,  tak  tě  možná
nepotrestá, protože vidí, že nedosahuješ měřítka a opakovaně jsi takový. Nemůžeš vždy splatit
svoje dluhy na místě a mít okamžitou karmickou odplatu, když se to stane, pořád dokola.
Prostě to nepůjde, snažit se tvoje pochopení pozvedávat takto, a není dovoleno to takhle dělat.

Otázka: Ukázal byste nám svůj Falun a Tělo Zákona?
Učitel: Co ještě bys chtěl vidět?! Mají to vidět obyčejní lidé?! Tvoje uvažování vyzařuje

tak špatné připoutání – moci vidět Buddhu znamená, že ta osoba už má Stav dosažení. Zní
tohle jako otázka od praktikujícího? Kdyby se všechno dalo vidět, už by tam nebyla žádná
otázka osvícení a nebylo by dovoleno se kultivovat. [Kdyby se tvoje prosba splnila], kromě
toho, že by to zničilo tebe, nezničilo by to také mnohé další? 

Otázka: Když dělám cvičení Zesilování božských sil, někdy se mi hýbe hlava. 
Učitel: Nedovol, aby se hýbala, musí to tak být. Měl by ses přirozeně uvolnit. 

Otázka: Blízko místa, kde cvičíme, je často otravný kouř z pálení listí, který vane naším
směrem. Máme přestat cvičit, když k tomu dojde? 

Učitel: V parcích se shrabuje listí a pak se pálí, ale to vaše praktikování neovlivní. Pokud
je to opravdu otravné, prostě na chvilku přestaňte nebo se přesuňte na jiné místo. Jinak si
nemyslím, že by na tom záleželo.

Otázka: Když se předměty, které denně používáme, rozbijí, vytváří to karmu a zároveň
ztrácíme ctnost, anebo to jen vytváří karmu bez ztráty ctnosti? 

Učitel: Šákjamuni řekl, že všechny věci vnímají, a my ve skutečnosti v jiných dimenzích
vidíme, že všechno je živé. Když vaše třetí oko dosáhne úrovně zraku Fa, když jdete ven nebo

37



jakmile se otevřou dveře, uvidíte, že i kameny a zdi na vás mluví a zdraví vás. Ale já vám
říkám, abyste se dívali na větší perspektivu, kultivujte vzpřímeně a s důstojností a k těmto
drobným věcem se nepřipoutávejte. Lidé mají svůj způsob života. Opravdový kultivující Dafa
dokáže  v  jednom dni  rozložit  spoustu  karmy.  Takže  pro  kultivující  Dafa  není  karma tak
děsivá.

Otázka: Když někteří lidé dělají pohyb, kdy se jednou rukou klouzá nahoru a dolů, při
klouzání jim jdou nahoru a dolů ramena i ruce a celé tělo se pohybuje s tím. 

Učitel: To není správné. Ramena a tělo by měly být uvolněné a zůstat v klidu. 

Otázka: Jistý člověk u mě doma dělá praxi s posedlostí zvířetem. Když se mu to snažím
vymluvit, neposlouchá. Co mám dělat? 

Učitel: Prostě  dej  věcem volný  průběh.  Nemůžeš  ovládat  něčí  mysl  –  můžeš  ho  jen
povzbudit,  aby byl dobrý. Když neposlouchá,  tak ho nech tak.  Mistr  vyčistí  prostředí pro
opravdové učedníky a jejich zmatené věci nebudou mít dovoleno vstoupit do dveří. 

Otázka: A jak je to s dáváním dárků z přátelství? 
Učitel: Není nic špatného na tom, dávat dárky z přátelství.  Když mají  dva lidé dobrý

vztah a ta druhá osoba vám dobrovolně něco dá, není to problém. 

Otázka: Ztratím ctnost, když se nedokážu ovládnout a v mysli proklínám druhé nebo sám
sebe?

Učitel: Když nadáváš sám sobě, s kým bys ztratil ctnost? Ztratil bys ctnost sám se sebou?
Ale jako praktikující nesmíš lidem nadávat, protože i nadávat sobě je kvůli tomu, že jsi se
rozzlobil, a to znamená, že ses nedokázal ovládat, že? My klademe důraz na Ren a vy byste
neměli udeřit děti nebo jim nadávat, jak se vám zlíbí, včetně vašich vlastních dětí. Je správné,
když je ukázňujete; není v pořádku, když své děti neučíte. Musíte je učit. Jsou různé způsoby
učení, ale vy se nesmíte příliš rozzlobit, když děti ukázňujete – jak by to mohlo být dovoleno?
Nesmíte se rozčílit, když děti ukázňujete, nerozčilujte se skutečně. 

Otázka: Praktikuje se mnou cvičení pěti- nebo šestileté dítě, ale nezná Fa. Může i tak
kultivovat? 

Učitel: Prostě tomu dítěti řekni, jak být dobrým člověkem, pověz to jako příběh. Můžeš
jen říci, že Učitel řekl to a to. Řeknu vám, že některé děti tady poslouchají a chápou velmi
dobře. Nemyslete si, že nerozumějí tolik co vy. 

Otázka: Můžeme se my kultivující ještě učit texty z buddhismu a taoismu? 
Učitel: Rozhodně ne – to je absolutně zakázáno! Nezpřeházelo by to všechno? Není to jít

jinou cestou? Musíte se zavázat k jedné disciplíně. Přirozeně, můžete říci, že nepraktikujete
Falun Dafa a používáte principy Falun Dafa, aby vás vedly v učení jiných praxí. Samozřejmě,
Fa,  který  učím,  může  poskytnout  vedení  pro  každou  praxi,  jelikož  ony  všechny  musí
zdůrazňovat kultivaci xinxingu stejně jako my. 

Otázka:  Jako  ti,  kdo  studují  Falun  Dafa,  jaký  by  měl  být  náš  stav  mysli  v  našem
každodenním životě? 

Učitel: Ať už jsou to odpočinkové aktivity, které děláte, nebo věci běžných lidí, o které se
zajímáte, prostě se jich účastněte. Váš gong to neovlivní. Jak v kultivační praxi postupně jdete
kupředu, přirozeně je budete brát zlehka, protože když se budete kultivovat k ještě vyšším
úrovním, budou to připoutání. Ale právě teď vám nemůžeme říci, abyste se toho všeho náhle
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vzdali  – kdybyste všechno opustili,  stali  byste  se dnes Buddhou. Hned teď se jich zbavit
nedokážete. U lidí, oni mají zájmy běžných lidí, protože mají qing. 

Otázka: Když jsem dělal cvičení při poslechu hudby Falun Dafa, uslyšel jsem rytmický
zvuk zlatého zvonu. Co to bylo? Byl to výsledek pomocného vědomí? 

Učitel: Ne, nebyl. Byl to zvuk z jiné dimenze. Je hodně takových zvuků. Nedělej si s tím
hlavu. 

Otázka:  Když  dělám cvičení,  můžu  zapojit  vizualizaci?  Můžu  použít  myšlenku  „jedné
energetické dráhy vedoucí stovku energetických drah“, abych si pomohl dostat se do klidu? 

Učitel: Žádný záměr mysli tam není. Přímo kultivujeme na vysokých úrovních, takže se
co nejvíce snaž zbavit  se každé činnosti  mysli,  která o něco usiluje.  Chceš přidávat  něco
jiného? Věci pokazíš a nemáš dovoleno, abys náš soubor věcí pokazil. Když něco přidáš, tvar
Falunu se pokřiví. Mluvíme o stovce energetických drah, které se všechny otevírají ve stejnou
dobu; nedáváme se cestou jedné energetické dráhy řídící stovku energetických drah. 

Otázka: Když přijde na lidi ve světě, cílem jejich kultivace je stát se Osvícenými bytostmi
a nedělat si starosti o druhé. Jací jsou to lidé? 

Učitel: Buddhové mohou lidi zachránit, ale nebyli stvořeni proto, aby lidi zachraňovali.
Myslíš si, že Buddha je povinen tě zachránit? Arhat dokončí kultivaci tím, že dosáhne stavu,
ve  kterém se  osvobodí.  Pokud máte  přání  zachraňovat  všechny  vnímající  bytosti,  pak  se
musíte kultivovat výš. Teprve když dosáhnete té úrovně, můžete potvrdit a stát se osvícenými
k otázce  zachraňování  vnímajících  bytostí.  Hovořili  jsme o zachraňování  lidí.  Jak se lidé
zachraňují? Můžete s lidmi jen mluvit a dělat to tímto způsobem jako já. Teď možná chcete
rozložit všechny něčí útrapy a pozvednout ho, ale v té době si uvědomíte, že dříve než ho
dokážete pozvednout, sami spadnete. To je rozhodně zakázáno. Na druhé straně, kultivace
nemusí vždy zahrnovat druhé – všechno tohle je připoutání. 

Otázka: Když jede Učitel přednášet do zahraničí, vkládáte cizincům Faluny? 
Učitel: Vkládá se všem, kdo se opravdu kultivují.  Dafa patří  vesmíru a studovat ho a

získat ho může každý s předurčeným vztahem z každé země na světě.

Otázka: Mohou doktoři čínské medicíny při léčení používat akupunkturu? 
Učitel: Samozřejmě, že mohou. Je to práce mezi obyčejnými lidmi.

Otázka: Vkládáte Falun každému, kdo se zúčastní semináře? 
Učitel: Ne. Vím, že mezi těmi, kdo se tu praxi učí, je pár jedinců, kteří tomu nevěří, a jsou

ti, kdo jsou skeptičtí. Jsou zde také někteří, kteří si myslí, že to zní dost dobře, ale kteří stejně
nakonec kultivovat nedokáží. 

Otázka: Potom, co si Učitelovo Tělo Zákona vezme Falun zpátky, když se znovu začneme
řídit Učitelovými požadavky, bude nám Falun zase dán? 

Učitel: Musíte v tom být opravdu odhodlaní a začnete znovu od začátku stejně jako ti, kdo
se praxi předtím neučili. 

Otázka: Někteří žáci Falun Dafa říkají, že si mohou váš Falun půjčit, aby uzdravili druhé
žáky. Také říkají, že za vás dokáží vyšetřit vaše zdravotní problémy. 

Učitel: To je výsledek obří démonické myšlenky a nikdo by jim rozhodně neměl věřit!
Kdokoliv tohle říká, není učedníkem Falun Dafa. Vážně narušují Dafa. Myslíte si, že jsem se
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dostal do tohoto bodu, aniž bych věděl, co jsou zdravotní problémy? Ti, co chtějí „vyšetřit
moje zdravotní problémy“, by se nejdřív museli být schopni dostat do mého pole. 

Otázka: Jak bychom měli chápat ne-činnost? 
Učitel: Je to udržování vašeho  xinxingu a nedělání libovolných věcí   se záměrem. Ale

když vidíte, že se děje vážný zločin jako vražda nebo žhářství, musíte jednat. Je to otázka
vašeho xinxingu. 

Otázka: Když praktikuji na cvičebním místě, mám pocit, jako by na mě někdo mluvil a že s
ním ze srdce hovořím. 

Učitel: Řekl jsem, že když se nějaký  gong odemkne, kultivace není snadná a tohle je
přesně to, proč. Jakmile jednou slyší, že k němu někdo promlouvá, nebo něco vidí, nedokáže
se ovládat. Rozruší se a začne s tím komunikovat, ale neví, jestli je to démon nebo ne. I když
to  démon není,  není  to  Osvícená  bytost  spravedlivé  praxe.  I  když je  z  nebes  a  není  zlá,
nedosáhla Stavu opravdového Dosažení, jinak by nezasahovala do kultivujících spravedlivé
praxe. Přemýšlejte o tom, když jeho věc přijmete, můžete ještě kultivovat? Nedostaly se vaše
věci do zmatku? Nevyvinuli jste si připoutání? Pro ty, co si vyvinuli nadpřirozené schopnosti,
není lehké věci dobře vyřešit a pro ty, kdo mají odemčený  gong, není snadné kultivovat a
tohle je důvod proč. Je to opravdu těžké! Co se týká toho, kolik lidí bude schopno v kultivaci
uspět, sleduji to a ti na nebesích to sledují také. 

Učení Fa a zodpovídání dotazů v Jinanu

Otázka: Co se děje, když se při praktikování objevují nadávky? 
Učitel: Tohle je kvůli tomu, že máte hlavní duši, která není dobrá, nebo to působí vaše

myšlenková karma. Někteří  lidé mohou být také posedlí duchy. Tohle se přihodí,  když se
přimíchají jiné praxe. Ti z nás, kdo jiné praxe nepřimíchávají a praktikují jen Falun Dafa, mít
posedající duchy nebudou. Ve většině případů je to kvůli myšlenkové karmě. 

Otázka: Je kultivovat se pilně samo o sobě připoutáním? 
Učitel: Kultivace není připoutání, kultivace je návrat k původnímu, pravému já, aby se

vynořila pravá povaha člověka. To je vaše pravá povaha, takže to není připoutání. Ale když
neustále říkáte: „Všechno, co chci, je stát se prostřednictvím kultivace Buddhou“, „Dnes jsem
se zlepšil o tolik a tolik“, a „V té a té chvíli se stanu Buddhou“, pak je to připoutání. Prostě se
kultivuj se záměrem praktikovat, ale bez záměru získat gong a bude v pořádku, pokud máš jen
toto přání. 

Otázka: U těch, kdo se nezúčastnili série přednášek, ale učí se Falun Dafa praktikovat,
vyčistí  Učitelova  Těla  Zákona  také  jejich  těla  do  Mléčně  bílého  stavu  a  vloží  jim  qi
mechanismy? 

Učitel: Pokud se nezúčastnili série přednášek a nejsou našimi žáky, proč bych se o ně
staral? Kdybych se o světské lidi takto neuváženě staral a vložil tuhle věc každému v Číně, šlo
by to? Pokud se někdo učí praxi sám, učí se ji z knihy nebo kazet, dostane ji? Řeknu vám, že
v budoucnu bude podoba učení praxe právě taková. Protože máte moje Těla Zákona, aby se o
vás starala, moje knihy mají Těla Zákona a moje videokazety a audiokazety je všechny mají –
ti,  kdo se opravdově řídí  měřítky praktikujícího,  tohle také dostanou. Ale musí opravdově
kultivovat podle měřítek praktikujícího a jen pak to dostanou. Pokud tvrdíš, že to chceš dělat
jen kvůli fyzickému cvičení a nechceš se kultivovat k vysokým úrovním, pak to nedostaneš. 
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Otázka:  Jsem nový  žák  a  praktikuji  asi  měsíc.  Je  pro  mě  těžké  dotknout  se  jazykem
horního patra, když nemám žádné sliny. Mohl by mi Učitel poskytnout nějaké tipy? 

Učitel: Není to tak, že jakmile jednou začneš dělat praxi, všechno se pro tebe okamžitě
změní. A co tvůj xinxing? Chceš dosáhnout stavu praktikujícího, takže se musíš změnit, začít
u svého xinxingu. Někteří lidé se ptají: „Začal jsem praktikovat Falun Dafa. Jak to, že se moje
nemoc nevyléčila?“ Pořád jsi běžný člověk mezi běžnými lidmi a děláš cvičení, a pak čekáš,
že ti nemoc odejde – jak by to tak mohlo být? Pokud není správný cíl, výsledek bude jiný [než
se čekalo].

Otázka: Když si při praktikování přidáváme záměr mysli, způsobí to, že se Falun pokřiví?
Učitel: Pokud se přidá záměr mysli z jiných praxí, Falun se pokřiví. Co se týká vašich

různých  zmatených  myšlenek,  ty  pocházejí  z  vašich  připoutání  a  nezpůsobí,  že  se  Falun
pokřiví. Jakmile se přidají vzkazy z jiných praxí, nejenom vaše pohyby rukou, pokud si do
mysli  přidáte  věci  jako  používání  záměru  mysli  k  vedení  vašich  pohybů,  nějaký  způsob
dýchání  nebo  nějaké  myšlenky  z  jiných  praxí,  všechno  to  způsobí,  že  se  Falun  pokřiví.
Protože kultivace opravdu je vážná věc, je nutné zaměřit se výlučně na jednu kultivační cestu.

Otázka: Tělo starého mnicha, který zemřel před tisíci lety, se nerozložilo. Je to kvůli tomu,
že bylo přeměněno vysokoenergetickou hmotou? 

Učitel: Ve  skutečnosti  bylo  přeměněno  hmotou  vysoké  energie.  Protože  buddhismus
praktikuje nirvánu a neučí, že si s sebou vezmete tělo, už to tělo nepotřebuje. Pokud ho chce,
to tělo může být přeměněno látkou vysoké energie. V horách Jiuhua8 jsou například tři mniši.
Jejich těla jsou fyzickými těly, která se po stovkách let nebo tisíci letech nerozložila, a to
proto, že byla úplně nahrazena vysokoenergetickou hmotou. Ta těla už nejsou těly běžných
lidí, takže se nerozloží. 

Otázka: Jsou všechny ty praxe, které si mohou vyvinout vypěstované děti, spravedlivé? 
Učitel: Ne nezbytně.  Některé z nich nejsou ze začátku zlé a jsou na začátku poměrně

dobré,  relativně  řečeno.  Zlými  se  stanou  později,  pokud  nekultivují  xinxing.  Možná,  že
později se jejich vypěstované děti rozpustí nebo i když se nerozpustí, stanou se velmi zlými a
krutými. Věci se nedají posuzovat podle podoby jejich projevených schopností a to, co se
ukazuje,  se  nedá  posuzovat  na  základě  toho.  Ať  už  děláte  jakoukoliv  praxi,  musíte  si
kultivovat xinxing. 

Otázka: Může se Falun ve spodní části břicha přenést do dalšího života? 
Učitel: My se o „další  život”  ani  nic  podobného nestaráme.  Vyžadujeme,  aby člověk

dosáhl cíle Odemčení gongu a osvícení v běžné lidské společnosti.  Řeknu vám, že člověk
může stále kultivovat na velmi vysokých úrovních, ale obvykle, když běžná osoba dosáhne
určité úrovně skrze kultivaci,  zastaví se – nepokročí vpřed, i  když dál praktikuje,  protože
může jít jen tak vysoko. Nicméně, za mimořádně zvláštních okolností může praktikováním v
té dimenzi růst gong. Falun, který si pro sebe v budoucnosti vyvinete, bude pořád fungovat a
bude s vámi navždy.  

Otázka: Učitel ve svých přednáškách často zmiňuje dvě slova „opravdová kultivace“ a
také „učedníci, kteří opravdově kultivují“. Mohl by to Učitel prosím vysvětlit? 

Učitel: „Opravdová kultivace“ znamená, že se opravdově kultivujete. Tohle to znamená. 

8 Jiuhua (čti ťiou-chua)
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Otázka: Co znamená, když jsou ve stavu „Seskupení tří květin nad hlavou“ ve skutečnosti
nad hlavou jen květiny dvě? 

Učitel: Pak to není Seskupení tří květin nad hlavou. Gong – je tolik, tolik podob projevů.
V průběhu cesty, kterou jsem ušel, byly na začátku nebo na velmi povrchní úrovni desítky
tisíc obměn  gongu. Bylo jich příliš mnoho na to, aby se daly zapamatovat, a já jsem se je
nesnažil naučit nazpaměť. Tělesné změny jsou, co se týče podoby, na každé úrovni také jiné. 

Otázka: Obraz vytvořený ve spodní části břicha je Vypěstované dítě. Čí obraz je vytvořen
v hrudi? 

Učitel: Praktikoval jsi něco jiného. Když praktikující opravdu kultivuje a všechno opustí,
moje Těla Zákona mu pomohou se o to postarat. Samozřejmě, někdy když vytváříte  gong,
objeví se na povrchu vaší kůže nějaké obrazy Buddhy. Bude jich hodně a mohou se také
pohybovat, protože hmotně existují. Mohou mluvit a hýbat se. Všechno tohle je samozřejmě
normální. 

Otázka: Pokud chce někdo ukrást cennosti,  které studenti  nosí, nebo jim ublížit,  může
Falun Dafa zabránit, aby se to stalo? 

Učitel: Řeknu  ti,  že  všechno  má  své  příčinné  vztahy.  Pokud  přijdeš  o  peníze,  Falun
nezasáhne – pravděpodobně pro to byl důvod. Nemáš v úmyslu použít Falun, abys potrestal
toho,  kdo ti  cennosti  ukradl?  Jak  by  to  tak  mohlo  jít?  Možná  je  to  tak,  že  v  některých
případech se to dlužilo druhým. Cítíš se vyveden z klidu a chceš použít Falun, abys na druhé
zaútočil. Jak by to tak mohlo jít? Nevyučoval bych zlou praxi? Nelamte si s takovými věcmi
hlavu. Kultivující mají moje Těla Zákona, která je chrání, a budou vás ochraňovat vždy, když
mají. 

Otázka: Jak se máme dívat na buddhistická písma? 
Učitel: Já  opravdová  buddhistická  učení,  učení  Šákjamuniho,  uznávám.  Ale  Buddha

Šákjamuni řekl, že věci, které jsou opravdu jeho, tvoří méně než deset procent všech písem.

Otázka: Šel jsem do podzemí, abych se podíval na hrobku na jednom malebném místě ze
starých dob. Chtěl bych se zeptat, jestli návštěva hrobky ovlivní Falun Dafa? 

Učitel: Nic to neovlivní. Ale choďte na taková místa co nejméně. Na těch místech je příliš
mnoho  yinu.  Kromě toho, jak bych to řekl,  nechceme chodit  na nečistá  místa,  protože ty
zmatené věci jsou velice špatné. Koneckonců jsou to hroby!

Otázka: Ve snu se mi do oblečení  vplazil  had a já jsem ho uškrtil.  Bylo to sestaveno
Učitelem, aby se prověřil můj xinxing?

Učitel: Když se ty věci vplazí dovnitř, správná věc je zabít je. Ty zlé věci prostě chtějí
vlastnit lidské tělo a jsou to démoni. Lidská společnost se vyvinula tam, kde dnes je, a jejich
vyrušování  je  prostě  příliš  přebujelé.  Protože  tyhle  věci  dělají  paseku,  je  qigongové
společenství na pokraji zhroucení. Totéž platí o chrámech, kde takové věci páchají spoušť. 

Otázka: Existoval Falunový ráj od začátku, nebo byl nově vytvořen? 
Učitel: Existoval od začátku. Natahuješ svoji zvědavost přespříliš daleko. 

Otázka: Neléčím pacienty qigongem, ale masáží a akupunkturou. Je to v pořádku? Kromě
knih o qigongu, mohu stále číst knihy jako „Spisy o horách a mořích“ a „Klasická příručka
vnitřního lékařství Žlutého císaře“?

Učitel: Stále se těch připoutání nedokážeš vzdát. Jaký máš cíl pro jejich čtení? Ty knihy
nejsou o kultivaci Dafa – proč je čteš? Chceš z nich něco dostat? Pokud ne, proč je čteš?
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Pokud si opravdu myslíš, že některý konkrétní výrok je dobrý, pak jsi ho přijal a tvůj gong se
pokazí.  Proč  buddhismus  a  taoismus  v  minulosti  nedovolovaly  kontakt  s  knihami,  které
nepatří  do písem? Je to  proto,  že se báli,  že  se jejich věci  pokazí.  K zajištění  opravdové
kultivace  je  důležité,  aby se  tato  otázka  brala  vážně  a  aby  se  tato  tvoje  základní  otázka
vyřešila. Jak bys to mohl nebrat vážně a neopustit toto připoutání? Jen tento bod objasňuji.
Pokud nechceš kultivovat a chceš jen tyto věci studovat, pak se dej do toho. Není to tak, že
obyčejným lidem nedovolím,  aby je  četli.  Co se týká  toho,  zda  můžeš  používat  masáž  a
akupunkturu, pokud jsi doktor čínského lékařství, můžeš to dělat a není to žádný problém.
Pokud doktor nejsi a praktikuješ Dafa a chceš jen léčit pacienty, řekl bych, že se musíš tohoto
připoutání zbavit. 

Otázka: Mají žáci Falun Dafa kromě Učitele i jiné mistry vysokých úrovní? 
Učitel: Nikdo  mezi  žáky  Falun  Dafa  nemůže  tvrdit,  že  je  učitel,  všichni  jsou  žáci  a

učedníci. Každý se učí a kultivuje. Až se dosáhne Odemčení gongu a Osvícení, mohou se
použít jen tituly na různých úrovních buddhistické školy. Ve Falun Dafa nejsou žádní jiní
mistři vysoké úrovně.  

Otázka: Kdo je naše opravdová matka? Je to naše společná matka? 
Učitel: Popouštíš uzdu své fantazii. Jak bychom jen tak mohli probírat tebe a mě na stejné

úrovni?! Život může být stvořen dvěma způsoby. Jeden je být vytvořen pohybem různých
látek na různých úrovních vesmíru. Tyto životy jsou proto poměrně primitivní, ale tato forma
trvá až dodnes. Pohyb vesmíru může stále vytvořit životy a stále ještě životy vytváří – proto
nejsou životy některých lidí tak dlouhé a historie některých lidí jsou velmi krátké. Další forma
je být zrozen z těch bytostí  vysoké úrovně, které se objevily hodně dávno na počátku na
různých úrovních.  Řekl  bych,  že  tyto  bytosti  mají  celkem štěstí,  protože  mají  matky.  Ty
bytosti narozené z přírody závidí těm, kdo mají matky, protože ony matky nemají. 

Otázka: Je správné při hledání spravedlivé cesty a velkého zákona dělat všechno možné,
abychom všude chodili za Učitelem a poslouchali přednášky? 

Učitel: Někteří lidé chodí všude na semináře a zúčastňují se přednášek, když se pořádají.
Já  tomuto  záměru  získat  Fa  nemůžu oponovat.  Ale je  jedna  věc,  na kterou byste  neměli
zapomenout: musíte opravdu kultivovat! Nebude to fungovat, když za mnou pořád chodíte a
jen se zúčastňujete přednášek. Váš xinxing musí být ukován skutečnou kultivací a musíte se
poctivě kultivovat. Někteří lidé si myslí, že když za mnou budou chodit, nebudou mít žádná
trápení. Jak byste se pak kultivovali? Někteří lidé se domnívají, že odejdu do hor, a chtějí se
jít kultivovat do hor za mnou, ale nekultivovali byste potom svoje vedlejší vědomí? Jsou dvě
formy kultivace.  Když se chcete zlepšit  a dokončit  svůj kultivační proces, musíte se mezi
obyčejnými lidmi kultivovat poctivě a s nohama na zemi a musíte dobře studovat Fa. 

Otázka: Promluvil byste o původu lidstva? 
Učitel: Každé slovo ukazuje  tvou žízeň  po vědomostech.  Měl  by ses  toho připoutání

raději zbavit. O původu lidstva jsem hovořil: Není život vytvořen z pohybu prvotních látek v
kosmických dimenzích? 

Otázka: Existuje ještě u člověka, jehož tělo i duše byly zničeny, hlavní duše?
Učitel: Jak by mohla existovat, když bylo zničeno tělo i duše? Je to, jako by v tomto

vesmíru nikdy neexistoval. Ale proces úplného odstranění je procesem utrpení a nesmírné,
hořké lítosti.  V naší dimenzi se zdá, jako by okamžitě zemřel, ale v časovém poli,  kde je
odstraňován, se to zdá nekonečně dlouhé.
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Otázka: Vede opětovný výskyt menstruace u starších žen k otázce toho, že mohou mít
znovu děti?  

Učitel: Jak  praktikujeme,  účelem toho,  že  se  naše  těla  omladí,  je,  abyste  kultivovali
dlouhověkost, spíše než žít, jako to dělají obyčejní lidé. Může to zahrnovat to, cos popsala,
protože se omlazuje celé tělo. Takže byste s těmito věcmi měli být opatrní. 

Otázka:  Když  představujeme  Falun  Dafa  druhým,  měli  bychom  brát  Učitelova  slova
během přednášek  o Fa za řídící  principy,  anebo máme brát  jako  řídící  principy  celkový
koncept Zhen-Shan-Ren, který Učitel vyučoval? 

Učitel: Můj Fa učím já a je to ucelená věc. Věci, o kterých mluvím, jsou věci Dafa. To, co
zde učím, nejsou moje osobní názory, takže když o tom hovoříte, můžete jen říci: „Tohle říká
kniha“ nebo „Tak to říká Učitel“ a to je také v pořádku. Nejlepší je číst z knihy. Nevydávejte
má vlastní slova za vaše, protože pak nebudou účinkovat a je to vykrádání Fa. Ale můžete
mluvit o svých vlastních pochopeních – to je odlišné od Fa. 

Otázka: Co jsou to fata morgany, které lidé vidí? 
Učitel: Řekl bych, že to jsou jen výjevy z jiných dimenzí,  které  se tu náhle nějakým

podivným způsobem odzrcadlí. Stavby z té druhé strany nejsou vždy ze starých dob. Jsou tam
také moderní budovy a stavby. Kromě toho se mohou některé dimenze na té druhé straně
přemisťovat. 

Otázka: Jak bychom se měli dívat na lži, které se říkají s dobrým úmyslem? Například
když se lže někomu, kdo je nevyléčitelně nemocný. 

Učitel: Řekněme, že někdo má rakovinu a vy mu nechcete říci pravdu. U takových věcí se
to dá snést. Děláte to přeci pro druhé, děláte to pro prospěch někoho druhého. Samozřejmě,
myslím si, že až se dostanete na vysokou úroveň a s těmito věcmi se setkáte, budete sami
schopni to dobře vyřešit. Myslím si, že byste neměli pacientovi lhát. Není bát se, že pacient
bude trpět, něco převzatého od běžných lidí? Když se vykultivujete do vysoké úrovně, zjistíte,
že to tak není. Utrpení odstraní karmu a ten člověk z toho bude mít v příštím životě užitek.

Otázka:  Z úcty  a vděčnosti  pálíme vonné tyčinky  Buddhovi,  Bódhisattvě  a Mistrovým
Tělům Zákona a obětujeme jim potravu. Je to připoutanost? 

Učitel: Za prvé, je to forma úcty. Za druhé, všichni lidé si myslí, že je to formalita, ale ve
skutečnosti ten kouř, který se objeví, když se pálí vonné tyčinky, to, co vidíte, je kouř v naší
dimenzi, ale v jiných dimenzích je to také kouř. Když ta látka z naší dimenze zmizí, objeví se
na druhé straně. Oni to potřebují,  aby si mohli vyvinout svůj Zákon, takže se jim obětuje
potrava. Kromě otázky úcty je zde tato stránka. Koneckonců se tomu říká potrava, jinak by se
tomu neříkalo obětování potravy.  

Otázka: Proč se na těle praktikujícího objevuje obraz Buddhy? 
Učitel: To  je  normální.  Gong je  prostě  takový.  Na  začátku  jsou  dokonce  menší  než

malinké zrnko rýže a později se zvětšují a zvětšují. To protože se musí změnit každá vrstva
částic těla a nakonec se z něj stane tělo Buddhy. 

Otázka: Mohl by nám Učitel něco povědět o Falunovém ráji? 
Učitel: Někteří naši studenti ho viděli. Jsou tam hory a řeky, věže a altány. Jestli chcete

vědět podrobnosti, tak se kultivujte.

Otázka: Proč nikdo nikdy neslyšel o nějakých velkých osvícených bytostech, které vyučují
Velký Zákon, aby zachránily všechny bytosti?
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Učitel: Buddha Šákjamuni řekl, že počet Tathágatů je takový jako počet zrnek písku v
řece Ganze. Mohli by se jeden po druhém probírat? Pokud o něčem nemáte vědět, pak vám
nebude dovoleno o tom vědět. Kdyby obyčejný člověk o všem věděl, nebylo by to opakem
toho, jak by to mělo být? Byl bys Buddha a oni by byli běžní lidé. Jak by mohl obyčejný
člověk znát tak hluboké věci? V minulosti byly věci nad úrovni Tathágaty lidem zapovězeny.
A Falunový ráj není v tomto vesmíru. Buddha Šákjamuni ve skutečnosti zmínil věci o nás a o
věcech z mé minulosti. Některé se zaznamenaly, zatímco některé už v záznamech neexistují. 

Otázka: Co když někdo, kdo je posedlý duchy, zaviní, že se nám rozptýlí gong? 
Učitel: Co myslíš tím „rozptýlí gong“? Takovou schopnost to nemá. Pokud se nedokážeš

dobře ovládat a ty věci přitahuješ – pokud je chceš – tak je to něco úplně jiného. Pokud jsi
nepohnutý, nebude ti to moci ublížit. Mít v mysli strach je připoutání a ukazuje to nedostatek
neochvějnosti v Dafa. Moje Těla Zákona se mohou postarat jen o ty, kdo jsou v kultivování
Dafa neochvějní. 

Otázka: Normálně mohu otevřenýma očima vidět Faluny různých velikostí, jak se otáčejí,
a nemůžu je vidět, když oči zavřu. Proč to tak je a jak bych to měl vyřešit? 

Učitel: Je to totéž, ať už máš oči otevřené nebo zavřené, a je to otázka toho, jak jsi zvyklý
se dívat. Až si na to zvykneš, budeš moci vidět oběma způsoby. 

Otázka: Mohu studovat praxi qimen a čarodějnictví? 
Učitel: Čarodějnictví je o duších a přízracích nízké úrovně. Proč bys to chtěl jako někdo,

kdo kultivuje Dafa, studovat? Co se týká Knihy proměn a praxe qimen, pokud ty věci chceš
studovat, můžeš, ale řekl bych, pro učedníka Falun Dafa se to nehodí. Mezi těmi věcmi jsou
některé  prvky  zahrnující  techniky  a  některé  jsou  věci  na  nejnižších  úrovních  taoistické
metody. Použij vlastní úsudek k rozhodnutí toho, co dělat. 

Otázka: Buddhismus přikládá důležitost pouštění chycených zvířat a věří, že to odstraní
neštěstí a prodlouží život...

Učitel: Všechno tohle je jednání s úmyslem a není to součást kultivace. Kromě toho je
jich příliš mnoho, než abyste je mohli propustit, a možná některá z nich už svůj život dožila.
Dělat tyto věci záměrně je připoutání. My věříme v ne-činnost. Proč jsi tak umanutý tyto věci
záměrně dělat? Ať už jsou to ptáci, které sestřelili, nebo ryby, které chytili, skutečností je, že
tohle je to, co ti lidé dělají. Když je někdo od něho koupí, půjde a chytí jich víc. Řekněme, že
je od něho všechny koupíš a vypustíš je. No dobrá, zítra půjde a chytí další. Budeš je znovu
kupovat a vypouštět? To by bylo totéž jako pomáhat mu dělat špatnou věc. Řekl bych, že by
ses  měl  dělání  takových věcí  co nejvíc  vyhnout.  Dnes jsou tyto  věci  dělané  se záměrem
prováděny dokonce i v buddhismu. Když Šákjamuni vyučoval svoji Dharmu, žádné takové
formy tam nebyly. 

Otázka: Přestal jsem dělat jistou praxi a chtěl jsem spálit její závěsný diagram. Někdo
další ji chtěl praktikovat a vzal si ho. Věděl jsem, že to není dobře, a stejně jsem mu to dal.
Bylo to neetické? 

Učitel: Pokud trval na tom, že si to vezme, a tys mu to už dal, pak si s tím nelam hlavu.
Samozřejmě, že není dobré to dávat druhým – uškodí jim to. 

Otázka: Někdy se portrét  velkého Mistra projeví jako velký Buddha, který září zlatým
světlem, ale někdy je výraz v obličeji přísný a plný obav. 

Učitel: Ano, je to tak. Když jsi udělal něco dobrého, moje Tělo Zákona bude vypadat, že
je šťastné, nebo bude zářit světlem. Když jsi udělal něco špatného, bude vypadat velmi přísně.
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Otázka: Jeden můj dobrý kamarád věří ve zlou praxi. Můžu s ním mluvit a pokusit se ho
přimět, aby s tím přestal? 

Učitel: Ano, můžeš. Věří ve zlou praxi a nepoctivou cestu, takže když ho přiměješ, aby s
tím přestal, zachraňuješ ho. Pokud na tom trvá, nenuť ho a prostě ho nech být. 

Otázka: Když pomocné vědomí odejde, v jakém stavu bude hlavní vědomí?
Učitel: Až pomocné vědomí odejde, nebudeš o tom vědět. Žádný stav tam nebude. 

Otázka: Bude se zkouška žádostivosti opakovat znova a znova? 
Učitel: Ano, bude. Pokud jsi jí jednou neprošel, přijde znovu. Možná to teď kontroluješ

dost dobře, ale co v budoucnu? Budeš znovu zkoušen. 

Otázka:  Až  studenti  Falun  Dafa  dokončí  cyklus  přednášek,  jak  dlouhá  doba  musí
uplynout, než mohou muž a žena spolu žít? 

Učitel: Nikdy jsme během našich seminářů neřekli,  že sezdaný pár musí žít odděleně!
Řekli jsme, že byste měli brát tyto myšlenky [sexuální touhy] zlehka a zrovna teď můžete
stále udržovat normální život a bude to v pořádku. Prozatím je tohle všechno, co se od vás
může požadovat. Řekněme, že potom, co se naučíš praxi, budeš žít [v celibátu] jako mnich –
budeš se chovat jako mnich nebo mniška, ačkoliv jimi nejsi – a tvůj choť, který nepraktikuje,
se chce s tebou rozvést, a co když takoví budou všichni učedníci Falun Dafa? Prostě nedělej z
komára velblouda a v budoucnu, až se postupně zlepšíš, budeš vědět, jak tu věc vyřešit. 

Otázka: Podstoupila jsem operaci, kde mi odstranili dělohu. Ovlivní to moji praxi? 
Učitel: Ne, neovlivní. Byla odstraněna ve tvém těle v této fyzické dimenzi, ale nebyla

odstraněna v jiných dimenzích. 

Otázka:  Je  pravda,  že  až  se  xinxing  člověka  vykultivuje  do  určité  úrovně,  nebude
dovoleno, aby se objevily jakékoli špatné myšlenky? 

Učitel: Celý  proces  kultivace  xinxingu je  o  odstraňování  vašich  špatných myšlenek  a
různých  tužeb.  Pokud  jste  v  průběhu  své  kultivace  všechny  odstranili  a  žádné  špatné
myšlenky už neexistují, nedosáhli jste pak konce své kultivace? Už jste uspěli v kultivaci a
dosáhli Dovršení? Takže se v průběhu kultivačního procesu budou dál objevovat. Někdy se
špatné myšlenky objeví a to je normální,  ale měli byste jim věnovat pozornost a určitě je
odmítnout. 

Otázka: Mohou žáci Falun Dafa navštěvovat hroby nebo vážně nemocné pacienty? 
Učitel: Pokud je musíte navštívit, tak to můžete udělat. Pokud není nikdo z rodiny, kdo by

hrob navštívil,  tak to můžete udělat.  Ale jednu věc mějte  na paměti:  když je vaše úroveň
hodně vysoká a vaše energie je velká, když jdete, ty věci tam se budou bát a budou odehnány
do velké vzdálenosti. 

Otázka: Třetí oko mého malého vnuka se otevřelo, když mu bylo osm, a zavřelo se nějakou
dobu potom, co měl devět. Co se stalo? 

Učitel: Když se dítě nedokáže dobře ovládat nebo když nejsou dospělí v rodině opatrní a
pořád ho prosí, aby se podíval na to nebo ono – když připoutání rostou – je pravděpodobné,
že  to  dítě  zničí.  Řeknu  vám,  že  vidím,  že  mezi  dětmi,  které  praktikují,  jich  má  mnoho
významnou  minulost.  Neničte  je.  Pokud  se  nedokážete  kultivací  zlepšit,  a  místo  toho  je
zničíte také, ten hřích je obrovský. 

46



Otázka: Pokud žákyni někdo znásilnil, měla by se bránit?
Učitel: Naši  opravdoví  kultivující  se  s  takovouto  věcí  nesetkají.  Věci,  které  pro  vaši

kultivaci nejsou užitečné, pro vás nebudou sestaveny. 

Otázka: Můžeme nechat  rodinné příslušníky,  kteří  se chtějí  Falun Dafa učit,  ale  ještě
nezačali, aby poslouchali audio nahrávky? 

Učitel: Ti,  co se chtějí  Falun Dafa učit,  mohou poslouchat.  Ale řekl  bych,  že  nechat
bezhlavě poslouchat lidi,  kteří v něho nevěří a Fa podkopávají,  není dovoleno a ani byste
neměli nezodpovědně a namátkově každého nechat, aby ho poslouchal. V tom případě vám
možná přestane fungovat přehrávač nebo se vám vymažou kazety. 

Otázka: Proč se musí sestavy cvičení, které učíte, dělat devětkrát? 
Učitel: Škola buddhismu učí návrat k pravému původu devaterokrát. Tento náš vesmír teď

prošel devíti zničeními a obnovami. U mnoha věcí v tomto vesmíru se číslo devět považuje za
to nejvyšší číslo.  

Otázka: Bude mít tělo a hlava pevně zasazené Faluny? 
Učitel: Kromě toho jednoho ve spodní části břicha žádný takzvaný pevně usazený Falun

není. Ty na vašich ramenou a hlavě jsou pro upravení těla, a ne, abyste si je nechali. Až se
vaše tělo upraví, nebudou potřeba a vrátí se zpátky tam, odkud přišly. Ten, který je opravdu
pro vás, je ten ve spodní části břicha. Ve své budoucí praxi si vyvinete svůj vlastní. 

Otázka: Potom, co se některým lidem otevřelo třetí oko, mohli vidět mnoho vašich Těl
Zákona. Někteří lidé říkají, že v každé domácnosti může být jen jedno Tělo Zákona. 

Učitel: To nemusí  být  vždy pravda.  Mých Těl  Zákona je  tolik,  že je  prakticky nelze
spočítat.

Otázka: Během meditace přemýšlím o svých chybách a zkouším uvažovat nad různými
starými úslovími. Je to v pořádku? 

Učitel: Ta stará rčení nejsou principy Fa, které řídí kultivaci. Nedržte se těch takzvaných
starých rčení. To, co lidé dřív učili, nemusí být konečná pravda. Povaha vesmíru je jediným
měřítkem pro rozhodnutí, zda je někdo dobrý nebo špatný. To, co lidé dřív říkali o tom, co je
dobré  nebo špatné,  je  stále  jen  měřítkem mezi  obyčejnými  lidmi.  Samozřejmě,  že  to,  co
někteří lidé řekli, například co učili mudrci – filozofické věci na velmi vysokých úrovních –
jsou přijatelné. Myslím si, že byste k těmto věcem neměli být připoutaní. Při kultivování Dafa
se musíte řídit mým Fa. 

Otázka: Někteří žáci, jejichž třetí oko se otevřelo, mohou mluvit s vašimi Těly Zákona a
vaše Těla Zákona občas řeknou pár vtipů. 

Učitel: To je v pořádku. Může udělat vtip nebo říci něco ironického, abyste se k něčemu
osvítili, ale nebude vás přímo učit Fa nebo pro vás něco dělat.

Otázka: Pokřiví se Falun, když jsem neprošel zkouškou xinxingu? 
Učitel: Když se neprojde zkouškou  xinxingu,  Falun se nepokřiví – nemá to co dělat  s

Falunem. Vždy, když se Falun pokřiví, je to způsobeno přimícháním jiných praxí. 

Otázka: Kdy bude postavena základna Falun Dafa? 
Učitel: Zatím pro to nejsou žádné plány. A i když se základna Falun Dafa v budoucnu

postaví,  budou ji  spravovat  naši  profesionální  učedníci  nebo praktikující,  kteří  jsou mimo
domov. Stejně to nebude zahrnovat peníze nebo hmotné bohatství. 
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Otázka: Jaký je základní rozdíl mezi Učitelovými Těly Zákona a Těly gongu? 
Učitel: Vy Těla gongu nemáte. Podoba mých Těl gongu je stejná jako moje podoba tady a

jsou tvořena  gongem.  Těla  Zákona se vytvářejí  uvnitř  těla  a  jsou také  tvořena  gongem a
Zákonem.  Podoba  Těl  Zákona  je  stejná  jako  ta  s  modrými  kudrnatými  vlasy  a  žlutým
oblečením. Těla gongu vypadají přesně jako já. 

Otázka: Pokud nemám předurčeno, že se ožením, je pravda, že nemůžu nikdy dosáhnout
Pravého dosažení, aniž bych vedl život běžného člověka? 

Učitel: To  vůbec  není  pravda.  Řekli  jsme,  že  když  k  ničemu  nejste  připoutáni,  je  v
pořádku se toho ve formě vzdát – tohle vám říkám. Je to stejné jako otázka jedení masa, o
které jsem včera mluvil. Někteří lidé prostě maso nejedí – prostě to nedělají, ať už ten stav
přijde nebo ne. Řekl bych, že to je také v pořádku, je v pořádku maso nejíst – není třeba si
toto připoutání vytvářet. 

Otázka: Můj malý pětiletý vnuk praxi nedělá, a stejně viděl, jak se mu nad obočím otáčí
Falun. 

Učitel: Jak  jsem  právě  řekl,  hodně  praktikujících  sem  ve  skutečnosti  přišlo  kvůli
předurčenému vztahu. Někteří si přivedli děti a mnozí mladiství mají významný původ – oni
všichni mají tento Fa získat. Některé děti mají pozoruhodně dobré základy, a až přijde čas, Fa
získají. Když Fa získá jedna osoba, bude z toho mít užitek celá rodina.

Otázka: Když Učitel dnes odpoledne vyučoval, viděla jsem dvě obří postavy, jejichž tváře
nebyly vidět, jak stojí ve středu velkého sálu stadionu. 

Učitel: To jsou moje Těla gongu. 

Otázka:  Ve snu jsem viděla,  jak  mě Učitel  učí  dělat  klouzavé pohyby oběma rukama
nahoru a dolů.

Učitel: To je moje Tělo Zákona, jak tě učí dělat cvičení. 

Otázka: V noci se mi zdálo, že praktikuji Falun Dafa. Bylo to vedlejší vědomí? 
Učitel: Pokud jasně víš, že to jsi ty, kdo praktikuje, pak to je tvoje hlavní vědomí, kdo to

dělá. 

Otázka: Někdy se dokážu držet zpět a ovládat se, ale často se uvnitř cítím neklidný. 
Učitel: Jinými slovy jsi schopen zůstat klidný na povrchu, ale v srdci jsi to neopustil. To

pořád nestačí. Víte, lidé, kteří dosáhli úrovně Arhata, si neberou k srdci nic, s čím se setkají.
Nerozhodí je nic mezi obyčejnými lidmi – jsou pořád veselí a samý úsměv, bez ohledu na to,
jak velkou ztrátu utrpí. Pokud tohle dokážete, dosáhli jste počátečního Stavu dosažení Arhata.

Otázka: Můžeme se při praktikování Falun Dafa věnovat sportu? 
Učitel: Ano, můžete. Pokud je chcete dělat, prosím. Pokud byste se teď hned vzdali všeho

– neuspěli jste už v kultivaci? Jak se neustále věnujete praktikování, některé věci budete brát
zlehka. Nebudete je chtít dělat, ani když vás o to budou prosit. 

Otázka: Když nás při meditaci štípne komár, je v pořádku, když si otok poškrábeme? 
Učitel: Když jste se poškrábali, tak jste se poškrábali, ale nejlepší je, když to neděláte.

Když se při praktikování poškrábete, vaše qi mechanismy to poškodí. Ve skutečnosti jsou to
všechno formy zasahování od démonů, takže si s tím nedělejte hlavu. Není to dobrá věc, když
si můžete splatit karmu? 
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Otázka: Když praktikuji Falun Dafa, můžu dělat i styly tai-chi? 
Učitel: Ne! Tai-chi je qigong. Kromě stylů tai-chi, jsou styly tai-chi s mečem, styly bagua

a styly xingyi a podobné všechno praxe qigongu. Když řekneš: „Já to prostě chci dělat,“ pak
si posluž a dělej to. To, co zde učím já, je být opravdu zodpovědný k žákům, a proto jsem
stanovil požadavky, které jsem stanovil. Abyste se kultivovali k vysokým úrovním, musíte se
věnovat jen jediné disciplíně. Když řeknete, že tu praxi prostě dělat chcete, řekl bych, klidně
si poslužte – pokud s tím přístupem můžete uspět v kultivaci, je také dobrý. Není to tak, že
bych trval na tom, že musíte kultivovat Falun Dafa. Jen vám vyprávím o otázce zavázat se k
jediné  disciplíně,  otázce  brát  kultivaci  velmi  vážně.  Tai-chi  je  dobré,  ale  ta  část  ohledně
kultivace mysli nebyla předávána, takže se může použít jen pro kondici, ne kultivaci. 

Otázka: Může jít člověk do Falunového ráje, když se osvítí na nejnižší úrovni? 
Učitel: Odemčení gongu na nízkých úrovních – to jest odemčení gongu na velmi nízkých

úrovních  –  ten  člověk  nemůže  do Falunového  ráje  jít  a  ani  nemůže  jít  na  vyšší  úrovně.
Důvodem je to, že kultivací dokáže dosáhnout jen tak vysoko. 

Otázka: Pracuji v oddělení lidských zdrojů a nemohu se vyhnout věcem jako dočasnému
přeřazování a přidělování lidí. Co mám dělat? 

Učitel: Můžeš být dobrým člověkem a praktikovat na každém společenském stupni. Ať už
děláš  cokoliv,  prostě  jen  dělej  svou  práci  mezi  běžnými  lidmi.  Když  děláš  něco  podle
předpisů na tvém pracovišti, možná, že neděláš nic špatného. Ale při dělání čehokoliv musíš
zacházet s druhými s laskavostí a pokusit se být co nejvíce ohleduplný ke druhým. Zkrátka se
při  dělání  čehokoliv řiď tímto Dafa.  Když se mě zeptáte  na konkrétní  otázky jako tyto a
chcete, abych vám je všechny vysvětlil, co vám pak zbude ke kultivaci? Co zbude pro vás,
abyste se k tomu osvítili?

Otázka: Ani moji spolupracovníci, ani rodinní příslušníci se nezúčastnili cyklu přednášek.
Mohou cvičit každý den s dlouhodobými studenty? 

Učitel: Považujte se za kultivujícího, a až přijde čas, dostanete to, co máte. Když dnes
odejdeš z přednášky a nebudeš se považovat za kultivujícího, nic nedostaneš.

Otázka:  Které  činnosti  by  měly  u  praktikování  Falun  Dafa  přestat?  Které  činnosti
můžeme podporovat? 

Učitel: Nejdřív byste měli  přestat  dělat  špatné věci  – prostě kultivujte  přirozeně mezi
běžnými lidmi a nevytvářejte záměrně spory. Podporovat se mohou činnosti, které jsou dobré
k propagaci Dafa.

Otázka: O co vlastně jde při buddhistických obřadech v chrámech? 
Učitel: Jsou to náboženské obřady a s námi nemají co do činění. 

Otázka: Do jaké míry musí člověk praktikovat, než může vstoupit do Falunového ráje? 
Učitel: Dokud neuspěje v kultivaci. 

Otázka: Může někdo, kdo praktikuje Falun Dafa, dělat ten divoký druh tance? 
Učitel: Jak se neustále zlepšujete, bude to pro vás méně a méně zábavné. Nakonec zjistíte,

že tento druh tančení je povahou částečně démonický. 

Otázka: Někteří lidé cítí, že když dělají cvičení, jsou velmi malí. 
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Učitel: Ano, duše některých lidí jsou velmi malé, a když se krčí v paláci niwan, budou se
cítit  celkem malí.  Ale toto tělo se může také hodně zvětšit.  Někdy ucítíte,  že přesahujete
Nebesa a Zemi, a to všechno je normální. Kromě toho se mohou těla v této dimenzi měnit.

Otázka:  Někteří  lidé  se  přestanou ovládat  kvůli  bezvýznamným věcem.  Poroste  jejich
gong? 

Učitel: Když  se  nedokážete  přenést  ani  přes  nicotné  věci  a  přestanete  se  kvůli  nim
ovládat, jak můžete očekávat, že vám poroste gong? Měli bychom se považovat za kultivující.
Když se občas přestanete ovládat kvůli nějaké malé záležitosti, neovlivní vás to, ale nemůžete
takoví být pořád – musíte se zlepšit. 

Otázka: Je čtvrté vydání Okna do literatury a umění v souladu s názory Dafa?
Učitel: To se nedá zmiňovat jedním dechem s mým Fa. Můj Fa je založen na věcech,

které jsem učil, a ničem jiném. Okno do literatury a umění je napsáno z pohledu literatury a
umění. Umění se propůjčuje tak, aby bylo založeno na skutečném životě, ale pak jde za něj
anebo se něčeho chytne a pak na to opravdu obrátí pozornost, anebo něco vyjadřuje svým
vlastním  způsobem.  Rozhodně  podle  toho  nekultivujte,  protože  brát  to  za  vodítko  není
dovoleno. Protože je to produkt umění, obsahuje vymyšlené věci. Když se chcete kultivovat,
pak tak učiňte s tímto Fa jako vodítkem. 

Otázka: Četl jste tibetské tantrické sútry? 
Učitel: Tibetský tantrismus vůbec nečtu. A nečtu ani buddhistické sútry z Číny.

Otázka:  Během  meditace  v  sedě  mám  pocit,  jako  by  se  tvář  a  paže  nedokázaly  se
spojenýma rukama uvolnit. Je v pořádku ruce nespojovat?  

Učitel: Je  normální,  že  se  tvé  ruce  nedokáží  uvolnit,  protože  tok  energie  v  průběhu
obíhání vytváří magnetickou sílu, která je znehybní. Ale jak bys mohl nespojovat ruce? Dělej
to, co dělat máš. Když ruce nespojíš, tok energie se nevytvoří. Když energie nemůže volně
proudit, jak se můžeš ty a tvůj gong vyvíjet a rozvíjet? 

Otázka: Jak bychom se měli zbavit qigongových knih z minulosti? 
Učitel: Udělejte to, co si myslíte, že je nejlepší. Myslím si, že nejlepší je toho démona

úplně zničit.

Otázka: Děláte věci místo určitého Buddhy? 
Učitel: Já mám svoje věci a oni mají svoje, takže to není tak, že někdo dělá něco místo

někoho jiného. Vyučování Fa a zachraňování bytostí není něco, co lze udělat místo někoho
jiného. 

Otázka: Proč opakovaně zívám, když cvičím? 
Učitel: Příčina je ta, že se upravuje něco v procesu tvého myšlení, nebo se takový stav

objeví, když během praktikování proudí ve velkém množství qi – je to naprosto normální. 

Otázka: Když děláme při cvičení Zesilování božských sil mudry, máme použít v předloktí
nebo celých pažích sílu? 

Učitel: Provádění muder má tu vlastnost, že předloktí vedou horní část paží. Na druhou
stranu škola taoismu má často nějaké prvky bojových umění, takže jejich pohyby jsou ty, kdy
horní část paží vede předloktí. Mudry by se měly dělat tak, že předloktí vedou horní část paží.
Jak se předloktí pohybuje, vede při vytáčení a obratech horní část paží. Takže když děláte
mudry, použijte v předloktí trochu síly. 
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Otázka:  Ve  snu  jsem  měl  jasnou  hlavu  a  začal  jsem  dělat  nějaké  pohyby,  po  nichž
následovaly nějaké mechanismy včetně muder, a řekl bych, že jsou opravdu dobré. Co to má
znamenat? 

Učitel: Byl to výsledek toho, že jsi byl příliš rozradostněný. Pokud ty pohyby, cos dělal,
nebyly z našeho Falun Dafa, měl bys je radši okamžitě přestat dělat! Je to zasahování od
démonů, kteří ti chtějí do gongu přidat různé zmatené věci a zničit tě. Takže nedělej žádné
pohyby, které jsem tě neučil já. Co se týče dělání velkých muder, říkám vám, abyste je nikdy
nedělali! Pokud je děláte, jsou to démoni, kteří do vás zasahují – upravují vaše věci, ubližují
vám a přidávají  věci.  Neměj toto připoutání,  že se necháš strhnout radostí;  nedokázal  ses
ovládat ani v něčem tak bezvýznamném. V budoucnu, pokud uvidíš ty na vysokých úrovních,
kteří přijdou a odejdou a mají úžasné schopnosti, a následuješ je, budeš úplně zničen. 

Otázka: Jaký je význam Pravého stavu dosažení?
Učitel: Pravý stav dosažení znamená, že úspěšně dosáhneš Dovršení pomocí kultivace ve

spravedlivém Fa – to je dosažení Pravého stavu dosažení. Pravý stav dosažení se člení do
různých Stavů dosažení: Stav dosažení Arhata, Stav dosažení Bódhisattvy a Stav dosažení
Buddhy; všem se dá říkat dosáhnutí Stavu dosažení. 

Otázka:  Jak  mohu ve  snech nebo ve  stavu  ding9 rozlišit  mezi  opravdovou a falešnou
Bódhisattvou nebo opravdovým a falešným Tělem Zákona? 

Učitel: Nebude vypadat jako moje Tělo Zákona, bez ohledu na to, jak se bude zkoušet
proměňovat. Dobře se podívej a uvidíš, že tak nevypadá, protože nedokáže přijít s ničím, co
by ho silně připomínalo. Pokud je opravdu těžké to rozeznat, můžeš zvolat moje jméno. Co se
týká Bódhisattvy, tam je to těžko říct. 

Otázka: Mezi některými asistenčními centry a některými asistenty panují neshody. 
Učitel: Vypadá to,  že  tento  jev  se  v  našem Falun  Dafa  moc neobjevuje.  Co se  týká

skutečnosti, že asistenti mezi sebou mají nějaké spory, to je také příležitost si zlepšit xinxing.
Nezabýváme  se  konceptem jednoty  nebo neshody –  staráme  se  o  kultivování  xinxingu a
kultivování  sebe  sama,  a  kdokoliv  si  nevede  dobře,  to  je  jeho  problém jako jednotlivce.
Každý, kdo se přestane kvůli druhým ovládat, každý, kdo o druhých šíří klepy, ať už dobré
nebo špatné, ovlivní to jeho samého. Nekultivoval by sám sebe. Každý, kdo toto dělá, jeho
xinxing není dobrý a přinejmenším v této otázce nedosahuje standardu. 

Otázka: Jsem dlouhodobý žák. Během tohoto cyklu přednášek se najednou objevila nějaká
síla, která chtěla, abych se vzdal Falun Dafa, a opravdu to způsobilo, že jsem měl špatné
myšlenky. 

Učitel: To ukazuje, že jsi to překonal. Kdykoliv se tato situace objeví – předtím a potom,
co se to stane – rozhodně buďte odhodláni v kultivaci Dafa, jasně od toho odlište své já a
pochopte, že to bylo způsobeno karmou myšlenek a posedajícími duchy. Pokud je vám jasné,
že to nejste vy, moje Tělo Zákona vám pomůže to vyčistit.

Otázka: Jsou výsledky dělání cvičení ve skupině a samostatně tytéž? 
Učitel: Ano, jsou tytéž! Hlavním účelem dělání cvičení ve skupině je umožnit vám věci

spolu probírat a rychleji se zlepšovat a také to má tu výhodu, že to posílí vaše nadšení pro
praktikování. Dělání praxe sám nebo o samotě se zdá být trochu moc izolované. Tak to je a ve
skutečnosti je to totéž. 

9  Meditační stav, ve kterém je mysl naprosto nevzrušená, klidná a bez myšlenek, ovšem stále vědomá. 
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Otázka: Pokud druzí nerozumějí tomu, proč praktikuji, můžu je ignorovat a dělat si, co
chci? 

Učitel: Přinejmenším bys měl pomoci druhým, aby to pochopili, a není přijatelné, aby ses
neustále zdál být opravdu nadpřirozený. Na tohle si dávej pozor. Mezi běžnými lidmi by ses
měl starat o to, že jsi jako běžný člověk, takže na povrchu mezi vámi není žádný rozdíl. Jen je
to tak, že hluboko v srdci se kultivuješ a zlepšuješ se. 

Otázka: Když se ruce dotknou, když jsou překryté v pozici před spodní části břicha, sníží
se gong? 

Učitel: Nedovolte,  aby se vaše ruce dotýkaly.  Gong se nesníží,  ale je snadné si takto
mechanismy pokazit. Cvičeními se snažíte posílit mechanismus qi. 

Otázka: Po meditaci se v mysli cítím nesvůj a moje osobnost se změní na trochu výstřední.
Učitel: Vždy, když taková situace nastane, buď odhodlaný v kultivaci Dafa a musíš se

dobře ovládat. Mezitím bys měl rozlišovat mezi sebou a myšlenkovou karmou. 

Otázka: Potom, co jsem začal praktikovat Falun Dafa, bylo období, kdy jsem měl pocit, že
jsou mé nohy ztuhlejší a ztuhlejší. Proč to tak je? 

Učitel: Jsou dvě možnosti. Jedna je, že náš žák, když praktikoval, udělal něco špatně. Ta
druhá je, že po dlouhou dobu dělal jen cvičení, bez toho, aby se řídil měřítkem praktikujícího,
takže jeho xinxing se nezlepšil; obě způsobí, že se to může stát. Vždy, když zjistíte, že jste
upadli nebo je něco špatně, prozkoumejte svůj xinxing a určitě tam budou změny. 

Otázka: Když člověk prochází vnitřním bojem, je to hlavní vědomí, nebo vedlejší vědomí? 
Učitel: Vedlejší vědomí, různé lidské názory, myšlenková karma a posedající duchové, ti

všichni se budou v tom boji projevovat, ale obecně u kultivujících jsou to ve většině případů
vaše vlastní názory. Když se odstraňují, vaše vlastní představy a myšlenková karma budou
bojovat a říkat věci jako: „to a to není dobré“. Je to stav vytvářený ve vaší vlastní mysli. 

Otázka: Je osobnost člověka určena hlavní duší, nebo se dědí od rodičů? 
Otázka: Lidská osobnost přímo souvisí  s vašimi rodiči  a vaše hlavní  duše má funkci

takovou, že ji řídí. Ale věci, které si vaši rodiče nesou, také hrají určitou roli. 

Otázka: Souhlasil Mistr s uveřejněním článku Zázračný Velký Zákon v Okně do literatury
a umění? 

Učitel: Rukopis se nezkontroloval a mě neupozornili. Tyhle věci jsou jen literárními díly
a nemusíte si s nimi dělat starosti – jen vyprávějí příběh. Pokud to v budoucnu bude nutné,
mohu pro vás napsat životopis, kde zdokumentuji svůj proces kultivace a věci, které jsem
udělal.  Teď není  ten čas  a  ta  příležitost  ještě  nepřišla,  protože  některé  věci  jsou na moc
vysokých úrovních. Kdyby se přenesly do slov, široká veřejnost je nebude schopna přijmout. 

Otázka:  Jak  bychom se měli  dívat  na obchodování  s  akciemi  vycházejícími  z  potřeby
vydělávat si na živobytí? 

Učitel: Není lepší v něčem podnikat?  Obchodování  s  akciemi je hazardní  hra a braní
peněz druhých lidí. Někteří z těch, kdo s akciemi obchodují, přijdou o všechno, co mají – víte,
jaký  to  je  pocit?  Kultivující  by  tohle  nikdy  neměl  dělat.  Jak  byste  se  mohli  s  takovým
připoutáním  kultivovat!  Totéž  platí  pro  mahjong.  Někteří  lidé  se  ptají:  „Můžeme  hrát
mahjong?“  To  se  mě  zrovna  můžete  zeptat:  „Učiteli,  můžu  hrát  hazardní  hry?“  Jak
praktikující poměřuje svůj xinxing? Choval jsi se podle tohoto Dafa? 
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Otázka:  Jeden  praktikující  mi  řekl,  že  můj  původní  život  je  liška,  a  já  často  při
praktikování myslím na lišky. 

Učitel: Neposlouchej ho. Je dost možné, že je posedlý duchem lišky. Myslíš si, že jsi to,
co ti řekne, že jsi? Řeknu ti, že nezáleží na tom, co byla tvoje duše v předchozích životech.
To, že můžeš kultivovat ve svém současném životě, je věcí tady a teď, a když v kultivaci
dosáhneš  určité  úrovně,  všechny  ty  špatné  věci  ti  budou  odstraněny  a  ty  vzkazy  budou
všechny odstraněny. Nedělej si s nimi hlavu. Dnes jsme při učení Fa dosáhli tohoto bodu a
řeknu vám: není tak mnoho případů lidí, kteří se převtělili jako lidé – tak to v šestinásobné
cestě převtělování je. 

Otázka: Můžu si koupit zaříkadla z chrámu tištěná na žluté látce, která mají zahánět zlo? 
Učitel: Většina z nich jsou sama zlá, takže jak by se tyto věci mohly uchovávat doma? Co

myslíš  tím  „zahánět  zlo“?  Chrámy  jsou  v  Období  konce  Dharmy  ve  velkém  zmatku.
Šákjamuni své učedníky neučil,  aby tyto záměrné činy, které poškozují Fa, dělali.  Někteří
mniši mají na svých tělech posedající duchy a prodávají ti věci, aby vydělali peníze. Co bys
dělal, kdyby to, co ti prodal, mělo posedající duchy? 

Otázka: Jaký je rozdíl mezi Falunem, který nám dává Učitel, a Falunem, který si sami
vyvineme cvičením? 

Učitel: Teď si ho nebudete schopni vyvinout a musíte se dobře kultivovat. Svůj vlastní
budete mít, teprve až uspějete v kultivaci a dosáhnete Dovršení. 

Otázka: Pomůže metoda pozorování srdce v zen-buddhismu ve vstoupení do stavu ding? 
Učitel: Praktikoval  bys  pak zen-buddhismus.  Říkáme vám,  abyste  na  nic  nemysleli  a

kultivovali podle naší kultivační cesty. Mnohé kultivační metody kultivují vedlejší vědomí.
Po Huinengovi se dostala kultivační cesta zen-buddhismu do nepořádku. Šla čím dál více do
extrémů a přimíchala víc a víc věcí a ti nahoře už ji neuznávají. Proč se v kultivaci ještě řídíte
zen-buddhismem? V náboženstvích školy nemají dovoleno, aby se navzájem míchaly nebo se
kultivovaly tím, že si přimíchávají  složky jedna od druhé. Následují  princip „žádné druhé
disciplíny“. Po tom všem, co jsem do dneška učil, jak můžeš ještě mít takovou otázku? Jak by
mohlo být dovoleno dělat něco takového? 

Otázka: Co by se mělo dělat, když se něčí Falun pokřiví? 
Učitel: U většiny případů, když se něčí Falun pokřiví, už nemůže praktikovat. To proto,

že v podstatě udělal špatné věci, hodně špatné věci. Ale u části z nich byli v minulosti takoví,
jimž se Falun pokřivil a byl napraven zpět, ale ty, co tak byly upraveny, a ty, které jsem vsadil
já, nejsou stejné. To, co se do vás vsazuje, je něco, co má blízko mechanismu tvorby Falunu, a
je  to proto,  abyste  se kultivovali  postupně,  ale  nebylo by dovoleno, abych vám ho pořád
dával. Také se může vytvořit, jak praktikujete, ale musíte do toho dát ze sebe víc. 

Otázka: Někdy při cvičení cítím, jak se otáčí země. 
Učitel: To je normální. Je to normální, i kdyby se hory otřásaly a hnula se země, ale tvoje

fyzické tělo se nepohnulo. 

Otázka: Když se třetí oko otevře na úrovni božského zraku, vidí Falun? 
Učitel: Ne. Musí to být na úrovni zraku moudrosti, a proto vám ho otevírám na úrovni

zraku moudrosti. To proto, že Falun existuje v jiných dimenzích.

Otázka: Dělávali jsme jistou praxi. Ovlivní to praktikování Falun Dafa? 
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Učitel: Ať už jste dělali jakoukoliv praxi, nezáleží na tom – zatímco jste v tomto mém
poli,  byli  jste upraveni.  Ti  z vás,  co opravdově kultivují  Dafa,  i  když jste  nikdy neprošli
seminářem  přednášek  a  nebyli  upraveni  mnou  osobně,  pokud  opravdově  kultivujete  na
cvičebním místě Falun Dafa, budete upraveni zrovna tak. 

Otázka: Obvykle rád léčím bolesti hlavy u druhých tím, že jim masíruji hlavu. 
Učitel: Řekl  jsem vám o měřítkách  pro praktikující.  Můžeš  dělat  vše,  o  čem si  jako

praktikující [Dafa] myslíš, že bys měl dělat. Ti, kdo provádějí léčení, nejsou moji učedníci. 

Otázka: Během semináře, když jsem meditoval, viděl jsem Učitelova Těla Zákona a jiné
obrazy. Když seminář skončil, už jsem to neviděl. Bylo to proto, že Učitelova Těla Zákona
odešla? 

Učitel: Tvůj  stav  mysli  byl  v  tomto  poli  velmi  dobrý  a  dosáhl  jsi  určité  úrovně.  Po
přednáškách jsi polevil, ale stejně si pořád musíš směle a energicky razit cestu vpřed tím, že
se kultivací zlepšuješ. Ale když používáš třetí oko, když se opravuje, nebudeš moci vidět. Je
také možné, že se to udělalo proto, aby ses zbavil svých připoutání. 

Otázka:  Chci  o  vás  a  Falun  Dafa  napsat  knihu.  Mohu  Velkého  Mistra  požádat  o
povolení...

Učitel: Nemám rád, když o mně druzí píšou. Chci jen šířit tento Fa a všem pomáhat, aby
se ho učili.

Otázka: Jsem lékař a naučil jsem se akupunkturu. Mohu používat akupunkturu k léčení
pacientů? 

Učitel: Pro lékaře čínské medicíny nebo západního lékařství je normální, že léčí pacienty.
Co jsem říkal já, je to, že není dovoleno léčit pacienty gongem. 

Otázka: Moje jedenáctiletá dcera se přednáškového semináře nikdy nezúčastnila. Předtím
byla nemocná a ve škole jí to nešlo dobře. Potom, co jsem se zúčastnila přednášek, dítě se
uzdravilo, ale její vznětlivost se nezlepšila.  

Učitel: To dítě  potřebuje,  abys ho učila.  Vysvětli  jí  principy,  o kterých jsem hovořil.
Jedenáctiletá dívka už je dost stará na to, aby Fa studovala. 

Závěrečné poznámky

Už není o čem mluvit, protože si myslím, že jsem pokryl všechno, co mělo být probráno.
Hovořili  jsme  během tohoto  semináře  o  některých  věcech,  které  v  několika  předchozích
seminářích pokryty nebyly. To hlavně proto, že jsem měl pocit,  že můj čas pro šíření této
praxe v podstatě skončil, takže jsem vám chtěl zanechat všechny ty opravdové věci a takto
budete mít tuto praxi a Fa jako vodítko pro vaši budoucí kultivaci. Během celého průběhu
vyučování praxe jsme se snažili být zodpovědní k vám i ke společnosti a tím jsme dosáhli
dobrých výsledků. Opravdu jsme dělali věci podle takovéhoto principu. Co se týká toho, zda
byly udělány dobře nebo ne, o tom nechci mluvit. To proto, že když přijde na to, zda se to
udělalo dobře nebo ne, jak jsem si vedl a jestli jsem byl zodpovědný ke každému, každý z
přítomných si udělá svůj vlastní úsudek, takže o těchto věcech mluvit nebudu. Samozřejmě,
mou touhou bylo poskytnout tuto věc veřejnosti, aby z ní mělo užitek více lidí a umožnit těm,
kdo se chtějí opravdu kultivovat, aby měli Fa pro své zlepšování prostřednictvím kultivace.
Zároveň jsem během šíření Fa také vysvětloval principy toho, jak by se měl člověk chovat
jako lidská bytost. A také doufám, že až bude po této přednášce, ti, kdo nemohou na základě
Dafa kultivovat, mohou být aspoň dobrými lidmi. Ve skutečnosti dobrými lidmi budete – to já
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vím. I když se tady nechcete kultivovat, určitě budete po odchodu dobrými lidmi a to bude
pro naši společnost přínosem. 

Během šíření praxe a Fa zde samozřejmě byly překážky a zasahování z různých míst bylo
obrovské. Ale při pořádání přednáškového semináře v Jinanu byly věci díky silné podpoře
vedení naší sponzorské pracovní skupiny a našeho gymnázia společně s vedením na různých
úrovních provinčních a městských qigongových asociací ukončeny velmi úspěšně. Všechno,
co jsem učil v přednáškách, je k tomu, aby vás to ve vašem praktikování a kultivování vedlo k
vyšším  úrovním.  V  minulosti  o  těchto  věcech  nikdo  ve  svých  učeních  nemluvil.  Máme
dokonce nějaké lidi, kteří to mohou nebo nemusí uznávat, ale bez ohledu na to jsou věci, které
dnes učíme, velmi jasné a jsou vyučovány v kombinaci s moderní vědou a současnou vědou
lidského těla. Není to jako některé věci z minulosti, které byly vysvětleny nejasně a vyhýbavě.
My jsme tu vysvětlili věci velmi jasně a na velice vysokých úrovních. Je to hlavně pro vaše
dobro,  pro vás,  abyste  kultivovali,  a  v  budoucnu si  budete  schopni  opravdu zlepšit  svou
úroveň a kultivovat k vyšším sférám – to je můj výchozí bod. 

V průběhu našeho vyučování praxe hodně lidí cítilo, že Fa je velmi dobrý, ale že je velmi
těžké ho uplatňovat. Ve skutečnosti bych řekl, že zda to těžké je nebo není, záleží na člověku.
Obyčejný člověk kultivovat nechce, takže by řekl nebo měl pocit, že kultivování Falun Dafa
je  prostě  moc těžké,  nepředstavitelné a že nedokáže uspět.  Je jen obyčejným člověkem a
nechce kultivovat,  takže je  to podle něj  hodně těžké.  Pro opravdového kultivujícího  je to
podle mého názoru snadné a není to nic nedosažitelného. Ve skutečnosti se mnoho zkušených
žáků,  kteří  mezi  námi  sedí,  i  zkušených  žáků,  kteří  zde  nejsou,  vykultivovalo  na  docela
vysoké úrovně. Tyto věci jsem vám neřekl ze strachu, že byste si vyvinuli připoutání a stali se
samolibými, což by vážně brzdilo růst vaší moci  gongu. Někdo, kdo je opravdu odhodlaný
kultivovat, může vydržet, a když bude čelit různým zájmům, dokáže odložit svá připoutání a
brát je zlehka. Ve skutečnosti bych řekl, že být schopen udělat jen tuto jedinou věc je pro
lidskou  bytost  velice  těžké.  Každý,  kdo  říká,  že  je  to  těžké,  tyto  věci  nedokáže  odložit.
Kultivování prostřednictvím cvičení samo o sobě těžké není, ani zlepšování úrovně. Říká, že
je to těžké, proto, že nemůže odložit svá lidská připoutání. Je to proto, že je velmi těžké je
odložit, když z nich můžete hmotně těžit. S těmi výhodami před vámi, řekněte mi, jak by to
připoutání  mohl  opustit?  Ve skutečnosti  je  to  právě to,  proč se mu to zdá obtížné.  Když
vyvstanou  osobní  spory,  pokud  to  nedokážete  vydržet  a  ovládnout  svou  vznětlivost  a
nedokážete se ani chovat jako praktikující, řekl bych, že to není správné. Ve skutečnosti to
můžete jako praktikující vyzkoušet. Když jsem v minulosti kultivoval, mnoho mužů skvělého
charakteru mi řeklo tohle: i když se ti možná bude zdát něco velmi obtížné, když je to těžké
vydržet, zkus to vydržet. Když se setkáš s něčím, co je nemožné nebo těžké udělat, možná to
lze zvládnout.  Je to doopravdy tak a možná byste to měli  zkusit,  až se vrátíte.  Až budete
procházet opravdovými utrpeními nebo zkouškami, zkuste to. Když je něco těžké vydržet,
vydržte to chvíli; když se něco zdá, že je to nemožné nebo těžké udělat, zkuste to a uvidíte,
jestli to přeci jen není možné. Pokud to opravdu dokážete zvládnout, zjistíte, že je tam „světlo
na konci tunelu“.

Nechci toho říci příliš mnoho. Už jsem toho řekl hodně. Když toho řeknu příliš mnoho,
bude pro vás těžké si to zapamatovat. Doufám, že se v budoucí kultivaci budete považovat za
praktikující a opravdově se kultivovat. Doufám, že noví i dlouhodobí studenti, kteří jsou dnes
přítomni,  budou v Dafa kultivovat  a všichni  budete mít  naprostý úspěch! Toto zakončuje
přednáškový cyklus. Doufám, že vy všichni se vrátíte a využijete čas na pevnou kultivaci! To
je vše, co řeknu. 

Učení Fa a zodpovídání dotazů v Yanji
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Otázka:  Má schopnost  překřížit  přirozeně  obě  nohy  něco  společného  s  tím,  jestli  má
člověk dobrý nebo špatný vrozený základ?

Učitel: Moc  spojitosti  tam  není,  ale  také  se  nedá  říci,  že  by  to  s  tím  nemělo  nic
společného. Ty faktory jsou velmi složité. Pokud člověk dělá po dlouhý čas manuální práci
nebo nikdy nohy nepřekřižoval, pak se bude po překřížení nohou cítit dost nepříjemně. 

Otázka: Je Nebeská výsost prapůvodního počátku nejvyšší osvícenou bytostí ve vesmíru? 
Učitel: Tohle je ve skutečnosti všechno lidské uvažování a je to samo o sobě neuctivé.

Jeho gong je o trochu výše než gong Tathágaty, ale není tím nejvyšším Bohem. 

Otázka: Jsou Zhen-Shan-Ren pořád absolutní pravdou vesmíru? 
Učitel: Vesmír prostě má tuto povahu Zhen-Shan-Ren. Čím vyšší úroveň, tím zjevnější je.

Otázka: Když se někdo vykultivuje na úroveň předurčenou jeho vrozeným základem a
dalšími faktory a chce se ještě kultivovat k vyšším úrovním, je pravda, že musí pokračovat v
kultivaci mezi běžnými lidmi?

Učitel: To je pravda. Nemůžete se kultivovat jinde a je nejjednodušší kultivovat v tomto
stavu běžných lidí. Kultivování v jiných úrovních není nemožné. Například, nejsou tam žádné
útrapy  ke  snášení,  takže  by  se  člověk  kultivoval  velmi  pomalu  anebo  se  někdy  nemohl
kultivovat vůbec. Nejsou tam žádné příležitosti ani podmínky ke zlepšování jeho xinxingu a
on  tudíž  nemůže  kultivovat.  Na  vysokých  úrovních  opravdu  nejsou  žádné  spory  mezi
jednotlivci nebo mezi bytostmi a všichni jsou bez starosti a v pohodě. No řekněte mi, jak by
mohl kultivovat. Je to hodně těžké. 

Otázka: Až člověk dosáhne v této praxi Dovršení, musí procházet narozením, stárnutím,
nemocí a smrtí jako ten ve stavu Buddhy? 

Učitel: Co myslíš tím „narozením, stárnutím, nemocí a smrtí jako ten ve stavu Buddhy“?
Řeknu ti, na velmi vysokých úrovních existuje faktor zvaný „utváření, stagnace, degenerace“
a řekl jsem, že to souvisí  s narozením, stárnutím, nemocí  a smrtí  a že to je to, jak se to
projevuje na jejich úrovních. Ale je to vzdálený, nepředstavitelný počet let, který je ještě vyšší
než astronomické počty, a vy se tím vůbec nemusíte zaobírat. 

Otázka: [Jak praví úsloví:] „Uctívej tu Beznarození a pak Buddhu.“ Co je to Matrona
Beznarození? 

Učitel: Kdes tuhle Matronu Beznarození vzal? Taková božská bytost vůbec neexistuje.
Běžní lidé právě teď používají tolik zmatených pojmů. Žádná taková věc neexistuje. Mohu
vám říci,  že Osvícené bytosti ve spravedlivých disciplínách některé zlé praxe jako ty věci
lišek, lasiček, duchů a hadů ignorují – zvážíme-li, že bytosti na jedné úrovni nevědí o věcech
na jiných úrovních. Myslí si, že kultivovali k tomu, co se zdá jako dost vysoké úrovně, a
nikdy nepotkali nikoho vyššího a nevěří, že někdo vyšší existuje. Odvažují se říkat cokoliv,
jako by byli  nadřazení a rovni Nebesům. A tak se nestarají  o  xinxing a vytvářejí  spoustu
pojmů, aby zkazili tento svět a Zákon. Měli byste kultivovat jen podle toho, co učíme v této
disciplíně, a vyřadit všechny ty různé zmatené věci. 

Otázka:  Jak to,  že všichni  vaši  mistři  na tomto místě  poklekají  a  všude jsou lotosy a
nebeští vojáci a generálové? 

Učitel: Nikdo z nich není mým mistrem. Všichni, kdo jsou seshora, ke mně musí takto
přistupovat,  to jen vy jako lidské bytosti o tom nevíte.  Myslíte si, že jsou to Buddhové a
Taové, a proto jsou mými mistry, ale je o tolik víc [božských bytostí], jejichž úrovně jsou
ještě vyšší. Nemyslete si, že každý, koho vidíte, je můj mistr. Když učím Fa, je zde spousta

56



božstev odevšad, kteří Fa chrání. Když je vidíš, je to v pořádku. Někteří jiní studenti je také
viděli. 

Otázka: Mohl by Učitel vysvětlit věci, jako záležitosti bydlení, hroby předků a fengshui, o
kterých se zmiňují v Taiji a Osmi trigramech? 

Učitel: Ty věci bys měl raději rychle odhodit, protože to jsou všechno věci, které patří do
malých světských cestiček. Já vás učím Velký Zákon a vy všichni víte, že jako kultivujícím se
vám všechno vaše změnilo. Jako kultivující nebudete žádnou z těchto věcí ovlivněni, takže
byste  je  měli  opustit.  Ovšem  pokud  to  připoutání  budete  mít,  nepůjde  to,  jestli  se  ta
připoutanost neodstraní. Pokud si pořád myslíš, že tě fengshui ovlivňuje, pak je to připoutání,
takže tě to může klidně ovlivňovat. Je to kvůli tomu, aby se odstranilo tvoje připoutání. 

Otázka:  Jelikož  život  dávají  člověku  rodiče,  je  prokazování  synovské  úcty  k  nim  čin
splácení karmy?

Učitel: Není tady žádná otázka karmy. Jak lidé procházejí životem, dělají to pro qing a žijí
jen pro tento qing. Když svým rodičům prokazujete synovskou úctu, je to také kvůli qingu a
zaslepená  láska  vašich  rodičů  k  vám  je  také  kvůli  qingu  –  je  to  všechno  lidský  qing.
Samozřejmě, když se na to díváte z jiného hlediska, měli byste být ke svým rodičům dobří,
protože vám dali život a vychovali vás, a tak by to mělo být. Takže když se svými rodiči
nezacházíte dobře, není to podle principů běžných lidí správné a není to správné, když se na
to pohlíží z vyšších úrovní. Kultivace nicméně vyžaduje, abyste se qingu postupně zbavili. 

Otázka: Je vaše praxe vyšší než praxe Avalókitéšvary a Maitréji? 
Učitel: Avalókitéšvara praxi nemá, ani Maitréja. To je něco, s čím přišli démoni, kteří se

snaží podkopávat Fa. Prostě tento Fa opatrně vyzkoušejte, a pochopíte. Ve skutečnosti jsem
vysvětlil mnoho věcí. To, co praktikujeme my, je něco tak velkého jako celý vesmír, takže
přemýšlejte o tom, co to je. Jak by se s tím ty zlé praxe mohly srovnávat? 

Otázka: Před třemi lety jsem přešel k buddhismu, ale nebyl jsem zasvěcen. Ovlivní to
později mou kultivaci ve Falun Dafa? 

Učitel: Pokud neproběhly dokonce ani ty formality, jak by se to pak mohlo považovat za
obrácení? Žádné obracení tam nebylo – jen jsi věřil v buddhismus a to je vše, co se o tom dá
říci.  I  kdyby  tam  takzvané  obrácení  bylo,  stejně  by  na  tom  nezáleželo  ani  by  to  nic
neovlivnilo.  Buddha si  náboženství necení  – jen lidských srdcí.  [Když někdo] konvertuje,
není to k Buddhovi, ale k náboženství. To, v jaké praxi chcete kultivovat, je vaše vlastní věc.
Když řeknete: „Já chci kultivovat jen v buddhismu,“ pak kultivujte jen v buddhismu; když
řeknete: „Chci se kultivovat jen ve Falun Dafa,“ pak se kultivujte ve Falun Dafa. Všichni jste
tady kvůli svým předurčeným vztahům, takže k vám musím být zodpovědný. Říkám vám, že
právě  teď  je  dost  obtížné  v  buddhismu  kultivovat.  Toto  Období  konce  Dharmy  je  dost
chaotické a sami mniši se stěží mohou zachránit.  Bylo by nezodpovědné, kdybych vám to
neřekl. 

Otázka:  Učiteli,  je  Vypěstované  dítě  kultivováno  hlavním  vědomím?  Jakého  Stavu
dosažení dosáhne vedlejší vědomí pomocí kultivace? Vypěstované dítě, když se vytvoří, odejde
do jiné dimenze. Kdo ho tedy ovládá, hlavní tělo, nebo ono samo?  

Učitel: Je  kultivováno  v  těle  ovládaném tvým hlavním vědomím.  V  naší  praxi  bude
vedlejší vědomí sloužit jako ochránce Fa a ve stejném čase dosáhne Taa. Vaše Vypěstované
dítě je produktem vaší vlastní kultivace, takže samozřejmě, že ho budete ovládat vy. Co to je,
tohle „odejde do jiné dimenze“? Ani se nepohne, když mu nepřikážete, aby to udělalo. Je to
tělo po Dovršení – Buddhovo tělo. 
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Otázka: Za jakých okolností může člověk použít své nadpřirozené schopnosti? 
Učitel: Pokud osoba, která položila tuto otázku, nikdy nebyla na mé přednášce, pak jí

mohu odpustit. Dnes se pořádá desáté sezení a ty stále přemýšlíš o používání nadpřirozených
schopností – na co je chceš použít? Co chceš udělat? Proč jsi se toho připoutání ještě nevzdal?
Samozřejmě, že pro kultivujícího přijdou, když přijít mají, a když je čas je použít, budete to
vědět. Nepřipoutejte se k těmto věcem. Fa nezískáte se žádnými usilováními.  

Otázka: Žáci Falun Dafa dosáhnou kultivací různých úrovní. Kde za pár let budou? 
Učitel: Kolik  do  toho  dáte,  tolik  toho  dostanete.  Ti,  kdo  kultivují  nejlépe,  dosáhnou

Dovršení a uspějí v kultivaci; ti, kdo se kultivují o něco hůř, dosáhnou úrovní, které jsou dost
dobré, ale pravděpodobně se nedostanou ze Tří říší. To proto, že ze Tří říší se můžete dostat,
jen když opravdu dosáhnete Stavu opravdového Dosažení. Někteří lidé jsou velice dobří a
mohou kultivovat k velmi vysokým úrovním; někteří lidé kultivují s přestávkami a ti mohou
něco získat a stát se nebeskými bytostmi na různých úrovních ve Třech říších. 

Otázka: Za jakých okolností odejde Tělo Zákona samo? 
Učitel: Dokud  jste  kultivující,  bude  nad  vámi  bdít,  a  to  až  do  doby,  než  dosáhnete

Dovršení. V případě, kdy přestanete kultivovat a úplně to vzdáte, bude zklamané, když uvidí,
že  to  skutečně  nemůžete  dokázat,  a  už  na  vás  dohlížet  nebude.  Totéž  platí  o  Falunech.
Řekněme, že už se nekultivujete. Může pak běžný člověk nést takovou věc? Kdybyste ji měli,
nebylo  by  to  k  ničemu,  protože  by  to  na  vás  –  člověka,  který  se  přestal  kultivovat,
neúčinkovalo.

Otázka: Má duše, hlavní duše a vědomá duše stejný význam? 
Učitel: Hlavní duše jste prostě vy sami, to,  o čem přemýšlíte,  co děláte  a co děláte v

každodenním životě – to jste vy sami. Vedlejší duše a vy jste se narodili zároveň z lůna vaší
matky a sdílíte totéž jméno. Ale on je jiný než vy: on ví, co děláte, a vy nevíte ani trochu o
tom, co dělá on. Takže v zásadě nejste stejná duše a v zásadě on není vy. Vaše opravdové já
se to může nazývat jen tehdy, když jste to vy, když máte myšlenku udělat to či ono a máte
jasnou hlavu. Lidé jsou zkrátka takoví a taková podoba vždy existovala, takže oni všichni
mají vedlejší duše. „Duše“ je obecný pojem a obecně řečeno to zahrnuje představy „vedlejší
duše“ a „duše“. Proto znovu a znovu mluvíme o duši. Tady mluvíme o hlavní duši a vedlejší
duši. Co se týká vědomé duše, to je pojem, který používá taoismus, a myslí tím hlavní duši. 

Otázka: Může člověk praktikovat Falun Dafa, když otěhotní? 
Učitel: Ano, to není problém. Předtím někdo poslal lístek, kde se ptal: „Když těhotná žena

praktikuje Falun Dafa a Falun se v oblasti břicha otáčí, může to miminko snést?“ Řeknu vám:
není  to  ve stejné  dimenzi.  Kdyby byly ve stejné dimenzi  a  Falun by se tam otáčel,  vaše
vnitřnosti by to nedokázaly snést. Nejsou v té samé dimenzi. Jsou podobou existence pro vaše
tělo v jiných dimenzích. 

Otázka: Jsem otráven z toho, že jsem moc malý. Povězte mi prosím, mohu vyrůst? 
Učitel: Proč není nic, na co byste se mě nezeptali? Já tady učím praktikující. Jaké šance

na úspěch máš, když přijdeš kultivovat a přinášíš si tato připoutání?! Ovlivní to, že jsi malý,
tvoji kultivaci? To, co tu učím, je Dafa pro kultivaci na vysokých úrovních. Když chceš být
obyčejným  člověkem  a  mít  dokonalý  vzhled,  nechoď  ke  mně  –  jdi  do  nemocnice  na
kosmetickou operaci nebo něco. Ani po desíti přednáškách, které zabraly tolik času, někteří
lidé stále nevědí,  o čem hovořím. Proč se mě na tyto věci  ptáte? My se o obyčejné věci
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nestaráme a nepůjde to, když budete na přednášky chodit s těmito připoutáními. Nezískáte
nic. Ale vím, že v budoucnu to studováním Fa pochopíte. 

Otázka: Co když si dáme před praktikováním Falun Dafa masáž? 
Učitel: Na co ta masáž je? Tento náš Falun Dafa pro vás dělá všechno, když jsou větší

energetické dráhy a qi mechanismy v pohybu, takže na co potřebuješ masáž? Měl bys prostě
praktikovat to, co jsme vás učili, a rozhodně ne nahodile míchat věci, které jsme vás neučili –
nesou zmatené vzkazy různých qigongů, těch falešných qigongů a všech možných věcí. Nic si
nepřidávejte, ani záměr mysli. Budete postupovat rychle, jen když jste v kultivaci čistí. 

Otázka: Jsem učitelka tělocviku. Požaduje se po mně, abych vyučovala žáky některé praxe
jiných škol jako zen jednoho prstu a tai-chi. Co mám dělat? 

Učitel: Pak bys měla učit náš Falun Dafa – jak skvělou věc bys udělala. Samozřejmě, řekl
jsem ti  to  jen  proto,  že  chceš  praktikovat  Falun  Dafa.  Když  učíš  jiné  praxe,  to  opravdu
nepůjde. Kdybys řekla, že nechceš praktikovat Falun Dafa, pak by mi to bylo jedno. Řeknu
vám, je to proto, že opravdová kultivace vyžaduje věnovat se jedné disciplíně. Ve skutečnosti
nechci vysvětlovat a zodpovědět tento druh konkrétní otázky, jelikož všichni můžete použít
svůj vlastní úsudek, aby vaše činy vedl. Ani nemůžete léčit pacienty použitím metod různých
qigongů. V okamžiku, kdy je použijete, budou přidány jiné věci a ty pak přijdou a také váš
gong se při takovém scénáři pokazí. 

Otázka: Můžeme při cvičení používat audiokazety jiných praxí? 
Učitel: Každá z těch věcí nese vzkazy té dané disciplíny. O tomhle jsem hodně mluvil, tak

proč máte pořád tak zamlženou mysl? Když praktikujete Falun Dafa, tak praktikujte jen Falun
Dafa a rozhodně se těch věcí nemůžete dotknout. V okamžiku, kdy to uděláte, připoutají se k
vašemu tělu. „Pozvat božskou bytost je snadné, ale poslat ji pryč je těžké“ – nebudete moci ji
odehnat. Moje Těla Zákona se o takovou věc nestarají. Tvoje kvalita osvícení je tak chabá –
tento Fa se vysvětloval do takové míry, a ty jsi stejně takový! V tom případě se k tomu budeš
muset osvítit sám a pořád padat, dokud už to nebudeš moci vydržet; teprve pak bude tvoje
připoutání odstraněno. 

Otázka: Mám polykat plyn vznikající při říhání, anebo ho pustit ven? 
Učitel: Proč bys polykal plyn vznikající při říhání? Pusť ho ven. Když upravujeme tělo,

většina plynu, který se tvoří říháním, je přebytečný plyn, špinavý plyn z vnitřních orgánů. 

Otázka: Můžeme z laskavosti zabránit druhým, aby dělali jiné praxe? 
Učitel: Ne. Lidé jsou zkrátka takoví.  To, jakou praxi  si  člověk osvojí,  je jeho vlastní

volba. Jak jste viděli, vždy když Falun Dafa pořádá semináře, ve stejnou dobu jsou tam vždy
nějaké falešné qigongy, které pořádají své přednášky. Existují proto, aby se potvrdilo, kterou
praxi si vyberete. Pro člověka není snadné získat Fa a ještě těžší je získat spravedlivý Fa.
Můžeme vám říci: když člověk neposlouchá vlídná slova rady, nechte ho být. Když se ho
snažíte důrazně zastavit, je to, jako kdyby se on sám nechtěl stát Buddhou, a vy přesto trváte
na to, aby se jím stal – mohlo by to fungovat? On sám musí mít srdce pro kultivaci. Takže
když nechce kultivovat, co můžete dělat? Nedá se dělat nic, i kdyby se chtěl stát démonem.
Tak to je. 

Otázka: Můžeme na konci každého cvičení držet pozici jieyin10 a neoddělovat ji od jieyin
dalšího cvičení? 

10  Spojení rukou. 
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Učitel: Ano. Když uděláte další cvičení, vaše ruce se nemusí oddělovat a mohou zůstat v
jieyin a vy můžete přejít dál k dalšímu cvičení. Ale při dělání každého cvičení, které vyžaduje,
aby  se  dělalo  devětkrát,  ho  musíte  devětkrát  udělat,  přestat,  abyste  udělali  jieyin, a  pak
pokračovat. Proč to musíte dělat? Protože jak víte, když praktikujeme na vysokých úrovních,
řídíme se ne-činností a není tam vůbec žádný záměr mysli. Pořád počítáte opakování, ale když
praktikujete  na  vysokých  úrovních,  můžete  pořád  poslouchat  kazetu  s  cvičením?  Účelem
poslouchání té audio nahrávky je slyšet hudbu naší praxe, která nese dobrou energii. Mezitím
umožňuje praktikujícím nahradit deset tisíc myšlenek jednou. Když slyšíte hudbu, nebudete
přemýšlet nad jinými věcmi, které jsou špatné, a vaše mysl nebude zanesena – to je hlavní
účel.  Když kultivujete na vysokých úrovních – všichni o tom přemýšlejte – můžete pořád
poslouchat hudbu nebo počítat opakování? Ne, nemůžete. Pokaždé, když cvičíme, se to dělá
devětkrát a qi mechanismy takto – qi mechanismy, které jsem vám vložil – mechanismus je
nastavený devětkrát, takže když děláte praxi na vysokých úrovních, vůbec nemusíte počítat.
Když cvičíte sami a dospějete k devátému opakování, ten mechanismus se určitě sám uzavře.
Má velkou sílu a vy můžete cítit existenci jeho síly a on vám automaticky překryje ruce před
spodní  částí  břicha.  Ke  konci  devátého  opakování  sám Falun  roztlačí.  Když  následujete
mechanismus, ruce se vám pohybují a tak to na vysokých úrovních je. 

Otázka: Máme nejdřív před cvičením pronikání dvěma kosmickými extrémy myslet na dva
prázdné válce?

Učitel: Samozřejmě. Když děláte cvičení pronikání dvěma kosmickými extrémy, dělá se
to hlavně proto, aby se vám řeklo o tomto pojmu a aby se přidal do vaší mysli tento koncept:
„moje tělo je jako prázdný válec, jako dva prázdné válce nebo jeden prázdný válec“. Hlavním
účelem dělání pronikajícího pohybu je docílit, aby byl tok energie nepřerušovaný a zajistilo
se,  že  v  těle  není  žádné  zablokování.  Hlavně  se  tím  myslí  tohle.  Ale  když  cvičíte,
nepřemýšlejte vždy nad tím, že jste prázdný válec. Postačí, když tu myšlenku přidáte jen před
cvičením. 

Otázka: Když nemůžu stát, můžu dělat cvičení vsedě?
Učitel: Náš Dafa vyžaduje, aby lidé mohli opravdově kultivovat. Říkáš, že se nedokážeš

postavit, ale stejně chceš praktikovat. Jelikož nebudeš moct splnit požadavky na praxi, když
to takto budeš dělat, mechanismus bude mít sklon se odchylovat, a to by se lišilo v našich
hlavních bodech. 

Otázka: Ovlivní odříkávání Buddhova jména a uctívání Buddhy kultivaci? 
Učitel: Ano, ovlivní. Těm z vás, kdo věříte v buddhismus, řeknu, že Fa v buddhismu není

celým Buddhovým Fa, ale jen velmi malou částí Buddhova Fa. Žáci v buddhismu se pořád
bojí tuto skutečnost přiznat, i když to písma ve skutečnosti vysvětlují. Vybrat si disciplínu ke
kultivování je vážná záležitost. Nemáme žádné námitky proti tomu, jestli chcete kultivovat v
jakékoliv disciplíně – jděte na to a kultivujte v ní. Když chcete kultivovat v této disciplíně,
pak  musíte  kultivovat  jen  v  této  disciplíně.  „Žádná  druhá  disciplína“  –  v  minulosti
buddhismus nedovoloval nahodilou kultivaci všeho možného. Když odříkáváte jeho jméno,
neznamená to, že chcete, aby se o vás staral? Proč byste jinak jeho jméno odříkávali? 

Otázka: Které z praxí populárních v Číně se mohou považovat za spravedlivé Zákony? 
Učitel: Ty falešné převyšují ty opravdové několiksetkrát. Nemůžeme jejich názvy říci – to

nemůžeme udělat. Nemůžeme vysvětlit všechno úplně, jinak by byla kultivace pro lidi moc
snadná. Ale u některých z nich bychom to měli být schopni v tomto bodě poznat. 

Otázka: Je Surangama sútra něco, co Šákjamuni vyučoval osobně? 
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Učitel: Surangama sútra… řeknu vám, že Šákjamuni neřekl, že vyučuje Surangama sútru,
diamantovou sútru,  sútru srdce atd.  Když byl Šákjamuni na tomto světě,  nikdy neřekl,  že
vyučuje taková a taková písma, ani jim nikdy nedával jména. Šákjamuni vyučoval Fa a lidé,
kteří po něm přišli, shromáždili jeho slova do písem a dali jim jména a nazvali je taková sútra
nebo onaká sútra. Všechno to udělali lidé, co přišli po něm, dali je dohromady a dali jim
jména. Co se týče načasování, místa, obsahu, bylo to jiné od toho, když byl Buddha na tomto
světě.  Navíc měli  lidé během sestavování,  protože přišli  po něm, svá pochopení a učinili
změny jak vědomě, tak nevědomě a jejich vzpomínky nebyly úplné a tak dále, z Buddhových
věcí toho moc nezůstalo. 

Otázka: Mohu pro sochu Buddhy, kterou mám doma, pálit vonné tyčinky? 
Učitel: Když chceš, tak to dělej. Buddhové mají k sobě navzájem úctu. Protože všichni

patří  do školy buddhismu, všichni si zaslouží úctu.  Ale volba školy,  kterou kultivujete,  je
vážná věc. Úcta je jedna věc a kultivace je druhá. 

Otázka: Mohou lidé, kteří kultivují Falun Dafa, jíst cibuli, zázvor a česnek? 
Učitel: Řeknu vám, že když obyčejní lidé připravují jídla a dávají do nich cibuli, zázvor a

česnek, řekl bych, že to není problém. Když necvičíte ve skupině a nebudete druhé vyrušovat,
můžete jich trochu sníst, ale nejezte jich příliš mnoho, protože nesou pronikavé pachy. Když
řeknete:  „Jsem na  nich  závislý,  prostě  zbožňuji  jíst  čínskou cibulku namáčenou  v  sojové
omáčce,“ pak je to závislost, připoutání. Jinými slovy bychom za takovými věcmi neměli jít.
Kromě toho, když přijde na tento zápach – cokoliv, co má dráždivý pach a silně dráždí vaše
nervy, má tendenci být návykové. Zároveň ty bytosti vykultivované ve vašem těle tyto pachy
nemohou  vystát.  To  samé  platí  o  pití  alkoholu.  Takže  o  tom všichni  přemýšlejte,  je  to
problém.  Samozřejmě,  když  jíte  trochu,  protože  se  kultivujete  mezi  běžnými  lidmi,  je  v
pořádku, když trochu jíte, aniž byste k tomu byli připoutáni. Zkuste to sami vyřešit dobře.
Jelikož kultivujeme mezi běžnými lidmi, je dovoleno, abyste do co největší míry byli jako
běžní lidé. Ale měli byste se řídit měřítkem praktikujícího. 

Otázka: Jak to, že někteří lidé cítí otáčení Falunu tři nebo čtyři dny potom, co se zúčastní
svého úplně prvního semináře? Jsou všude a všechny se otáčí. Ale někteří se zúčastnili tří
seminářů, a stejně ho necítí. Proč to tak je? 

Učitel: Když se někteří lidé tento Falun Dafa učí, jdou na semináře všude, kde se pořádají,
a cítí, že tento Fa je dobrý. To je jisté. Ale někteří se ani trochu nezbavili svého připoutání k
uzdravení se a věří, že jejich nemoci se vyléčí, když se zúčastní více seminářů. Jsou takoví
lidé. Samozřejmě, jsou lidé se všemi možnými způsoby smýšlení a ne každý, kdo následuje
přednáškový okruh všude, kde cestuje, přichází kvůli kultivaci a hledání Fa. Také jsou lidé,
kteří vůbec nejsou citliví a kteří nevědí, kdy se Falun začíná otáčet; a když se ustálí, je ještě
méně pravděpodobné, že ho ucítí. Máme spoustu lidí, kteří jsou velmi citliví a na začátku cítí,
že se Falun otáčí, a ten pocit se později vytratí. Proč zmizí? Je to proto, že když je ten Falun
dobře sladěný, už nic neucítíte – co byste cítili? Víte, že se váš žaludek neustále víří? Jinými
slovy, když se stane součástí vašeho těla, nebudete ho moci cítit. Můžete cítit krev, jak proudí
ve vašich cévách? To se tím snažím vysvětlit.  

Otázka: Chystám se jet do Koreje. Když se budou Korejci chtít učit Falun Dafa, mohu je
učit? 

Učitel: Samozřejmě,  že  můžeš.  Přelož  jim ho do korejštiny.  Můžeš  jim ho přeložit  a
vysvětlit jim ho, to je v pořádku, protože Dafa se šíří celému lidstvu. 
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Otázka: Když se jeden člověk učí Fa, užitek bude mít celá rodina. Ale když zbytek rodiny
Falun Dafa nestuduje, v praxi nevěří a někdy dělají sarkastické poznámky, budou mít stejně
užitek? 

Učitel: Na tuto otázku se je třeba dívat ze dvou stran. Když vás někteří lidé provokují,
možná je to pro vás zkouška, aby se vidělo, zda je váš postoj k tomuto Fa pevný, zda jste
neochvějní.  Rodinní  příslušníci  mohou  o  vás  říkat  věci,  které  jsou  nepříjemné,  což  vám
pomůže k odstranění  karmy.  Mohou tam být různé faktory.  Samozřejmě,  řekli  jsme,  že s
výjimkou mimořádně zvláštních případů, praktikování obecně zaručeně přinese užitek celé
rodině. Pole ve vašem domově bude vyčištěno, takže samozřejmě, že v prostředí takového
pole bude ta osoba mít užitek. Další situace je ta, že rodinní příslušníci mohou být ovládáni
démony a podobně, a při pohledu z jiného úhlu je to dobrá věc: dělá vás to neochvějnými, a
jakmile jste jednou skutečně neochvějní, Mistr to vyčistí.  

Otázka:  Celým  srdcem  a  opravdově  kultivujeme  Falun  Dafa,  ale  co  když  zemřeme
předtím, než se vykultivujeme ke Stavu dosažení Arhata? 

Učitel: Jak jsem právě řekl, kolik do toho dáte, tolik získáte. Proto jsme řekli,  že aby
člověk  dosáhl  v  kultivaci  Dovršení,  musí  dobře  využít  čas  ke  kultivaci!  Víte,  proč  se  v
chrámech říká hale,  kde sedí Šákjamuni,  Síň velké moci? Protože Šákjamuni řekl, že aby
člověk kultivoval v Buddhově Fa, musí být odvážný, silný a pilný jako mocný lev. A tak ho
někteří lidé tehdy považovali za mocného lva. Kromě toho naše praxe kultivuje jak mysl, tak i
tělo, takže těm, kdo jsou opravdu pilní, se rozhodně prodlouží život a dosáhnou Dovršení. 

Otázka: Chci si vzít Učitele za svého Mistra. 
Učitel: Řeknu ti, že pokud někdo opravdu kultivuje Falun Dafa, musím se k němu chovat

jako ke svému učedníkovi. Dal jsem vám tolik věcí, vložil vám tolik věcí, učil Fa do takové
míry, učil vás cvičení a moje Těla Zákona vás budou ve vaší praxi chránit. Není to přivádět
vás jako učedníky? Ani ti, co kultivovali o samotě a předávali své praxe jedinému učedníkovi,
tohle nedělali. Řeknu vám, že jsem udělal něco bezprecedentního a otevřel jsem ty největší
dveře. My nicméně nepoužíváme obřad, který se prováděl v minulosti, kdy si každý klekne,
uklání se až k zemi a klaní se mi, a pak se oficiálně stávám tvým mistrem. To já nedělám.
Proč ne? Všichni o tom přemýšlejte,  když nekultivujete,  k čemu takový obřad je? Možná
řeknete:  „Jsem učedník Falun Dafa,  prováděl jsem obřad klanění  a přijímání  Mistra,  a Li
Hongzhi  mě  uznal  jako  svého  učedníka.“  Ale  pak  jdete  a  v tom  okamžiku,  kdy  odsud
odejdete,  děláte si,  co chcete,  děláte věci, které našemu Falun Dafa škodí, a nechováte se
podle požadavků tohoto Fa. Mohli byste se pak počítat za učedníka? A tak my tuto formalitu
nemáme. Mohli byste se obrátit a poškodit naši pověst, takže mně na této formalitě vůbec
nezáleží. Když kultivujete, jste učedníkem v této disciplíně a my za vás budeme zodpovědní;
když  nekultivujete,  pak  za  vás  zodpovědní  být  nemůžeme  a  nejste  učedníkem  v  této
disciplíně. Tak se to posuzuje. 

Otázka: Při dělání cvičení pronikání dvěma extrémy, není „myšlení“ a „cítění“ mimo
rámec požadavků? 

Učitel: To je pravda. Neciťte ani nemyslete. Prostě jen dělejte cvičení a dělejte ho klidně.
Na nic nemyslete.

Otázka: Když někdo hovoří, docela často předtím, než začne mluvit, vím, co se chystá říct.
Proč to tak je? 

Učitel: To znamená, že máš schopnost telepatie, a když budeš dobře dělat cvičení, bude
ještě silnější.  Ale nedělej s ní špatné věci. Pokud s ní neděláš špatné věci, bude chráněna.
Nerozzlob se, když si o tobě druzí myslí špatné věci, a drž se měřítek kultivujícího. 
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Otázka:  Jsem  z  daleké  Šanghaje.  Když  mám  při  praktikování  otázky,  koho  mám
kontaktovat? 

Učitel: Šanghaj není tak daleko.  Je lepší,  když naši žáci  mohou probírat  některé věci
spolu. Je to proto, že ačkoliv nějací lidé se zúčastnili přednášek, učil jsem toho tolik, že je
nemožné si to všechno zapamatovat. Můžeš nahrát přednášky a zkus je poslouchat tak často,
jak jen to je možné. Co se týká Šanghaje, nejbližším asistenčním střediskem je Hefei. Šanghaj
poslala pozvánku, ale uplynula celkem dlouhá doba, aniž by se to dořešilo. Je hodně lidí ze
Šanghaje, kteří se to učili, a mnozí se přišli učit. Můžete se zlepšovat vzájemným sdílením
zkušeností. Šanghaj, Wuhan, Guangzhou, Zhengzhou, Chongqing, Chengdu – hodně, vlastně
skoro  všechna  velká  města  v  zemi  –  mají  asistenční  střediska  Falun  Dafa.  Nebojte  se
kontaktovat kterékoliv z nich. Ve skutečnosti, u některých věci, když se chováte podle tohoto
Fa, myslím si,  že budete moci přijít  ke správnému pochopení. To proto, že jsem všechny
systematicky  vysvětlil.  V  budoucnu  vydáme  knihy  a  poskytneme  lepší  podmínky  pro
kultivaci. 

Otázka: Při meditaci často cítím něco voňavého? 
Učitel: To je  úplně  normální,  úplně  normální.  Je  to  proto,  že  vůně  pochází  z  jiných

dimenzí. 

Otázka: Mohou ti, kdo se nezúčastnili přednášek, dostat Faluny? 
Učitel: Ti, kdo opravdově kultivují Falun Dafa, když ho studujete čtením knihy a opravdu

se řídíte požadavky v knize, dostanete ho stejně tak. Jinými slovy, když opravdu kultivujete,
dostanete ho. 

Otázka: Ve spánku jsem se rukou dotkl Falunu. Byl před levou stranou mé hrudi. Jasně si
to pamatuji. Mohl jsem ho přemisťovat ze strany na stranu, když jsem ho potlačil rukou, ale
když jsem se ho snažil dotknout znovu, až jsem se probudil, nic tam nebylo. Co se stalo? 

Učitel: Dotklo se ho jiné tělo, které ovládáš. Ano, když jsi se probudil a zkoušel jsi se ho
dotknout tímto tělem, nic tam nebylo. To proto, že fyzické tělo se ho může dotknout teprve,
až je úplně přizpůsobeno. 

Otázka: Co se týče slova „Ren“ v povaze vesmíru Zhen-Shan-Ren, je snadné ho chápat v
lidské společnosti, ale na vyšších úrovních nejsou žádné spory ani konflikty, tak proč je také
potřeba Ren? Proč vesmír potřebuje Ren? 

Učitel: Tento vesmír není jako to, jak ho chápete vy – je to dost složitý gigantický systém.
Kromě existence tohoto hmatatelného lidského druhu existují také lidské druhy bez formy. U
dimenzí, o kterých jsme hovořili, v dimenzích vysoké úrovně také mají problémy na svých
úrovních. Mohu vám říci, že v mnoha vzdálených místech existují ti s těly, jaká má náš lidský
druh… s takovými fyzickými těly je jich poměrně dost a jsou roztroušeni po celém vesmíru.
A na různých úrovních jsou různé osvícené bytosti a existují mezi nimi společenské vztahy.
Takové podoby existence jsou na ještě vyšších úrovních a Ren, jak ho chápete vy, je založen
na pochopení  lidským uvažováním. Jak mohou věci  pokračovat  bez něj? Když se snažíte
porozumět tomuto Dafa z lidského hlediska, vůbec to nelze.

Otázka: Existuje taková věc jako ztráta ctnosti mezi manželem a manželkou? 
Učitel: Ano. Když pořád svou ženu bijete, řekl bych, že jí dlužíte; když svému manželovi

hodně nadáváte, také mu dlužíte. Každý je člověkem a žijící bytostí a tyto karmické vztahy
existují mezi každým. Mezi dítětem a jeho rodiči existuje podobný vztah, protože ačkoliv jste
mu dali jeho fyzické tělo, život jste mu nedali, takže s ním nemůžete zacházet do krajností. Co
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se týče dětí, rodiče se o vás starali a porodili vás a vychovali vás, a vy jste jim zavázáni za
jejich dobrotu a za to, co vám dali, takže si jich musíte vážit. Jinak jim budete dlužit. 

 Otázka: Od doby, co jsem se zúčastnila přednášek, až doteď se mi nezlepšil problém s
nohou. Proč? 

Učitel: Nedokážeš se toho připoutání zbavit a já tady nejsem, abych ti léčil nemoc. Když
to nemůžeš opustit, nebudu moci nic udělat. Když máš nějaké onemocnění, o nic nejde, ale
když se nedokážeš svého připoutání zbavit, problém to je. A také, když nevěříš v kultivaci, je
ještě méně pravděpodobné, že lze pro tebe něco udělat.  Ti, o které je tady postaráno, jsou
kultivující.  Moje Těla Zákona se nebudou starat  o  obyčejného člověka a  já  také nemohu
osobně vyléčit tvůj problém. Když se nezbavíš té myšlenky přijít kvůli vyléčení a uvažování,
které za tím vězí, a když se nedokážeš považovat za praktikující, jak bychom se o tebe mohli
postarat? Nejsem tady proto, abych léčil lidi. Jsem tady, abych učil Buddhův Fa. 

Otázka: Ve snu jsem viděl Falun, jak se otáčí v oblasti mého třetího oka. Také jsem viděl
bílé látky, a také jsem viděl mistry bojových umění atd. 

Učitel: To nebyl sen – opravdu jsi to viděl. Všechno tohle je normální, a cokoliv vidíš,
všechno je to normální. Nepřipoutej se k tomu a neusiluj o to. Když to jen přirozeně a klidně
pozoruješ, je to v pořádku. 

Otázka: Často mám pocit, že je moje tělo vysoké, obrovské a prázdné. 
Učitel: Správně. Tělo člověka, tělo v jiné dimenzi, se může při  cvičení zvětšit. Tělo v jiné

dimenzi, včetně hlavní duše, se může zvětšit a zmenšit. Někteří lidé cítí, že jsou velice malí, a
někteří cítí, že jsou hodně velcí. Jsou to všechno normální jevy. Tyto věci se při praktikování
cvičení stanou. Jak gong roste, zvětšuje se kapacita těla.  

Otázka: U pěti cvičení mají první, třetí a páté pohyby, které zahrnují prvky levé strany pro
muže a pravé pro ženy. Která strana je yin a které je yang?  

Učitel: Levá strana se považuje za yang a pravá strana za yin; zadní strana se považuje za
yang a přední za yin; horní polovina těla se považuje za yang a dolní polovina těla za yin. 

Otázka: Vnímající bytosti na Zemi už nebudou procházet převtělováním, že ne? 
Učitel: Převtělování  je  hlavně  pro  bytosti  na  Zemi,  takže  jak  by  mohly  neprocházet

převtělováním? Být lidskou bytostí není účelem člověka. Pospěš si a využij příležitosti, že jsi
člověkem,  což  ti  umožňuje  kultivovat,  protože  kdo  ví,  čím  budeš  v  příštím  životě?  Bez
lidského  těla  nebudeš  mít  dovoleno  kultivovat.  Ale  ne  každý bude  kultivovat,  a  i  kdyby
kultivovali, ne každý by byl pilný. Lidská společnost bude vždy existovat. 

Otázka: Ve snu jsem Učitele požádal o podpis a Učitel se podepsal svým jménem a já
poslouchal, jak Učitel mluví o xinxingu. Když jsem se vzbudil, víc a víc jsem měl pocit, že ta
osoba ve snu nebyla jako Učitel. 

Učitel: Správně.  Na tyto věci  buďte opatrní.  Jak se vám mohl ve snu podepsat  svým
jménem a údajně hovořit o  xinxingu. Je pochybné, o čem naším jménem mluvil. Rozhodně
tomuto věnujte pozornost, každý: bylo to způsobeno připoutáním usilování o můj podpis. Ve
skutečnosti to tento náš Fa vysvětlil velmi jasně a otázka je, zda jsi ochoten se jím poměřovat.
Všichni  o  tom  přemýšlejte,  opakovaně  jsme  zdůrazňovali,  že  osvícené  bytosti  nemají
dovoleno, aby tam Fa vyučovaly, a když by to udělaly, bylo by to prozrazování nebeských
tajemství a ony by spadly. Jak by se mohl odvážit vyučovat ve tvém snu Fa – to tím míním.
Takže jsme o těchto věcech opakovaně hovořili. Jsou to zasahování od démonů. 
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 Otázka: Učitel řekl, že člověk nezíská gong, pokud nekultivuje svůj xinxing a dělá jen
cvičení. Lišky a podobní na xinxing nedbají a dělají jen pohyby, které se nachází v praxích,
takže jak mohou získat gong? 

Učitel: Běžný člověk má nějakou energii také, ale má jí velice málo. Člověk s dobrým
vrozeným základem rovněž může od narození nést velké množství energie. Zvířata a podobní,
kteří se nacházejí v jiných dimenzích, nejsou oklamáni běžnou lidskou společností a mohou
energii  vidět.  Takže mohou získat trochu  gongu krádeží a cvičením, ale jejich  gong nemá
dovoleno růst vysoko. Pokud má člověk poměrně dobrý vrozený základ a trochu cvičí, ale
nekultivuje  xinxing, jeho  gong může stejně trochu vyrůst. Proč? To proto, že váš  xinxing z
vašeho vrozeného základu může být o trochu vyšší a vaše měřítko  xinxingu je v tom bodě.
Pokud však chcete opravdu kultivovat, měli byste to dělat seriózně. Jinak se nedostanete o nic
výš, protože jste nezískali pravé učení. Když chcete jako průměrný člověk kultivovat, musíte
opravdově kultivovat svůj xinxing a jen pak můžete vyniknout a osvobodit se odsud. V jiných
dimenzích mohou ty věci získat trochu energie a lidské bytosti mohou získat trochu energie,
ale to opravdu není nic. Řekl jsem, že ani po kultivování Taa po tisíce let nebo desítkách tisíc
let se to nemůže ani přiblížit tomu, aby to vydrželo ťuknutí Buddhova malíčku – okamžitě se
to vytratí. Ale mezi obyčejnými lidmi se na něj pohlíží jako na něco tak úžasného. 

Otázka: Někteří lidé říkají, že karma je v některých jižních městech obrovská. Chodím na
střední školu v Šanghaji. Ovlivní mě to? 

Učitel: Řeknu vám, že v Období konce Dharmy nezáleží na tom, kde jste, dobří lidé a
špatní lidé jsou na každém místě. Co se týká toho, kolik karmy tam je, prostředí se liší od
místa k místu. Ale při pohledu z určitého hlediska a za použití lidské mentality jsou některá
místa obzvlášť špatná – tento jev opravdu existuje. 

Otázka:  Když  jsem se  dívala  na  Učitelům obraz  třetím  okem,  to,  co  bylo  modré,  se
změnilo na zlatavě žluté. Co se stalo? 

Učitel: To je normální. Když je třetí oko otevřené, uvidí jinou barvu vždy, když pronikne
nějakou dimenzí. 

Otázka: Kterým směrem nebo ve kterém místě ve vesmíru je Falunový ráj? 
Učitel: Vesmír nemá pojetí směru, jak ho chápou lidé. Kdybych řekl, kde je a jak daleko

je, jak by se ta vzdálenost dala měřit a dát pro vás do kontextu? Nedá se měřit v kilometrech
obyčejných lidí, ale může se projevit skrze mé tělo, protože je spojen se mnou. Proto naši žáci
za mnou viděli velice krásné hory a jezera, věže a pavilóny. Hodně žáků mi řeklo, že tyto
výjevy vidělo, a to jste viděli jeho část. 

Otázka: Jaký je rozdíl mezi Falunovým rájem a Rájem nejvyšší blaženosti Čisté země? 
Učitel: Náš Falunový ráj je větší a na vyšší úrovni, neboli jinými slovy, je dál.

Otázka: Jsem křesťan, kterého pokřtil kněz. 
Učitel: V Dafa můžeš kultivovat stejně. Když přijde na praktikování Falun Dafa, když ho

chceš kultivovat, je v pořádku do toho jít. Nikdo tě nepotrestá, protože jsou to obě spravedlivé
kultivační metody. Je na tobě, kterou disciplínu chceš kultivovat, a mohu říci, že křesťanství
je spravedlivé náboženství. Jen je úplně uprostřed konce kalpy a Období konce Dharmy a lidé
dnes chápou nauky nesprávně. Jen v Ježíšově Nebeském království nevidím žádné Asiaty. V
dobách Ježíše a Jehovy nedovolovali, aby se jejich náboženství šířilo na Východ. 

Otázka: Je to připoutání,  když tvrdě pracuji  na výzkumu a pilně studuji,  abych získal
vědomosti,? 
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Učitel: Prací technického personálu na pracovišti je tento výzkum dělat. Když nedokážeš
vyprodukovat žádné výsledky ani výkon, řekl bych, že nečiníš zadost své práci a platu, který
tvé  pracoviště  poskytuje.  Praktikující  by  měli  být  dobří  lidé  v  každé  situaci,  a  když
pracujeme, měli bychom to dělat dobře, protože to není připoutání. Proč tohle říkám? Protože
přispíváte k dobru druhých a vytváříte hodnotu pro více lidí ve společnosti. Přinejmenším to
děláte pro své pracoviště, ne pro sebe. Tohle je něco, co byste v běžné společnosti měli dělat.
Ptáš se na to, zda studování kvůli získávání vědomostí je připoutání, je to tak? Řekl jsem, že
podporujeme studium pro získávání vědomostí, protože když člověk nemá moc vědomostí, je
velmi těžké tento náš Fa chápat. Je studentova touha jít na vysokou školu připoutáním? Když
se neustále obáváš, zda půjdeš na vysokou školu, a jako výsledek naléhání rodiny, že musíš jít
na vysokou,  jsi  pod obrovským duševním tlakem,  řekl  bych,  že to  připoutání  je.  Není  to
připoutání? Je to přesně, jak jsem včera řekl: Když děláš svou práci dobře nebo naplňuješ
očekávání  svých rodičů a  školy,  když tvrdě studuješ,  nedostaneš  pak to,  co  si  zasloužíš?
Pokud pilně nestuduješ, budeš moci na vysokou školu jít? Když tvrdě studuješ, nedostaneš to,
co si zasloužíš? Měl bys prostě přirozeně studovat a budeš moci na vysokou školu jít. Když
na to pořád myslíš a usiluješ o to, pak je to připoutání. 

Otázka: Co jsem si vyslechl Učitelovy přednášky, už mě nezajímají  věci mezi běžnými
lidmi. Nezajímá mě už povýšení ani některé jiné knihy. Nevím, jestli je to správné.

Učitel: To je pravda a ve skutečnosti je to přirozený jev. Jak praktikujeme a zlepšují se
naše způsoby uvažování, zjistíme, že některé věci mezi obyčejnými lidmi opravdu jsou na
nízké  úrovni  a  [omezeny]  na  úroveň  obyčejných  lidí.  Pak  se  stanou  nezajímavými  a  ve
skutečnosti je to proto, že se povznesla tvoje říše myšlení. Neříkám tohle často? Řekl jsem, že
když se praktikující dostane k vysoké úrovni, bude mezi sebou a běžnými lidmi cítit velkou
propast. Ostatní nebudou schopni poslouchat to, co chcete říci, a vy nebudete chtít o těchto
věcech s obyčejnými lidmi mluvit. Co se týká těch věcí, o kterých mluví obyčejní lidé, vůbec
je nechcete poslouchat. Pořád a pořád jsou to jen ty malicherné záležitosti běžných lidí, ty
malé  věci,  o  kterých běžní  lidé  klábosí  po tisíce  let.  Takže  vy už to  rádi  neposloucháte.
Kultivující obvykle není hovorný a nerad hovoří. Tohle je jeden důvod. To se přihodí. Jak
vystoupíte na vyšší a vyšší úrovně, objevíte, že tyhle věci berete čím dál lehčeji. 

Otázka: U pátého cvičení, jak dlouho by se měla každá ze čtyř pozic držet?
Učitel: Pozice, které posilují schopnosti, vyžadují dlouhé časy praktikování. U těch, kdo

potřebují  jít  do  práce,  je  v  pořádku,  když  se  každé  ráno  řídíte  časem  na  kazetách.  Ve
skutečnosti není žádný konkrétně stanovený časový rámec. Jakkoliv prosté se to může zdát,
toto cvičení je dost těžké, protože vyžaduje, aby člověk seděl po velmi dlouhý čas. Právě teď
někteří nejsou schopni tak dlouho sedět. Pokud tak dlouho sedět nedokážete, tak zkrátka seďte
tak dlouho, dokud to jde. Rovnoměrně to rozdělte, abyste to bez ohledu na délku času, kterou
můžete  sedět,  rozdělili  na  polovinu.  Ve  skutečnosti,  když  meditujete,  vyžaduje  poslední
pozice,  kdy se  dostáváte  do  klidu,  delší  čas.  Když to  právě  teď nedokážete,  pak  na tom
pracujte postupně. V současnosti není přísné vynucování tvrdého požadavku realistické. 

Otázka: Kolega v práci v současnosti dělá zlou praxi. Co mám dělat, když spolu budeme
muset v budoucnu dlouhodobě pracovat?  

Učitel: Pokud dělá zlou praxi, prostě mu řekni, že to, co dělá, není dobré. Pokud trvá na
tom, že to bude dělat, tak ho nech. Co se týká věcí ve vaší práci, prostě s ním spolupracuj v
normálním pracovním vztahu.  Při  dělání  spravedlivé  kultivace  není  nic,  čeho  je  se  třeba
obávat. Prostě to ignoruj, ničeho se není třeba bát. 

Otázka: Jsou všichni žáci, kteří se této přednášky účastní, učedníci Falun Dafa? 
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Učitel: Tohle  už  se  předtím  vysvětlovalo.  Pokud opravdově  kultivujete,  budu s  vámi
zacházet  jako  s učedníkem,  a  když  nekultivujete,  pak  s  vámi  jako  s  učedníkem zacházet
nebudu.

Otázka: Může se člověk, který se učí Falun Dafa, učit věci mimo praxi? 
Učitel: S  tím  není  problém.  Když  přijde  na  věci  jako  matematika,  fyzika,  chemie  a

geometrie, choďte na to a získávejte znalosti běžných lidí. Pořád ještě žijete mezi běžnými
lidmi,  jen  kultivujete  ve  Falun Dafa.  To  by  nešlo,  kdybyste  se  už  nestarali  o  věci  mezi
obyčejnými lidmi. 

Otázka: Co máme dělat se slinami, které se občas udělají v ústech při dělání cvičení? 
Učitel: Nevyplivujte je. Pokud jsou to jen sliny, prostě je spolkněte. Protože jsem vám

vložil  připravené mechanismy,  nemusíte  dělat  nic  a  ony samy sejdou dolů.  Kdo neustále
chodí  kolem a pořád plive?  Jak se říká:  „zlaté  sliny a  jadeitová  tekutina“.  Praktikující  je
považují za velmi cenné. 

Otázka: Mezi lidmi jsou někteří, co jsou hodně špatní a mají špatné myšlení. Tito lidé by
se měli střetnou s odplatou. Zato když přijde na ty, co jsou hodní a ochotní druhým pomáhat,
tito laskaví lidé odměněni nejsou. Proč to tak je? 

Učitel: Chtěl jsi se zeptat, proč si dobří lidé nežijí v pohodlí, zatímco ti špatní ano, je tohle
to, co jsi myslel? Řeknu ti, že dobří lidé si v pohodlí nežijí proto, že z pohledu bytostí vysoké
úrovně není účelem vašeho života být člověkem. Takže jsi člověkem proto, že jsi do tohoto
bodu spadl  a  dostal  jsi  šanci  se  vrátit.  Ale  ty  si  to  neuvědomuješ  a  vytváříš  tady karmu
děláním špatných skutků, takže tam bude karmická odplata. Z pohledu osvícených bytostí by
sis měl pospíšit a karmu splatit, aby ses mohl z tohoto místa dostat. Čím lepší člověk je, tím
rychleji musí karmu splácet. Takže při tomto splácení, nebudeš strádat? A tak jsou dost často
nějací lidí, kteří jsou po celý život velmi dobrými lidmi, ale vždy mají útrapy. I když udělali
nějaké  dobré  věci,  ostatní  jim  nerozumějí.  Neustále  se  jim  děje  újma  a  jsou  falešně
obviňováni. Jsou rovněž lidé, kteří dosáhli nějakých věcí, ale druzí jim zásluhy sebrali. Tohle
se stává často, takhle to je. To je to, co vidíme my.  Tak to chodí. Tohle je jeden důvod, proč
dobří  lidí  často  nevedou  velice  pohodlný  život.  Ale  tak  to  vždycky  není  a  souvisí  to  s
množstvím karmy.  Účelem je  umožnit  vám,  abyste  se  rychle  dostali  z  moře  hořkosti,  až
splatíte svoji karmu. Co se stane špatnému člověku? Na špatného člověka se také pohlíží z
tohoto soucitného pohledu. Vidíte, že špatný člověk dělá špatné věci a dává druhým ctnost –
kolik špatných věcí udělá, tolik ctnosti rozdává. A tak tato osoba nevědomky ubližuje sama
sobě. Ubližuje sobě, takže co se s ním dá dělat? Nikdo ho nechce potrestat – protože už tak
sám sobě škodí, proč byste ho znova trestali? Když udělá špatné věci, zdá se, že ho nikdo
nepotrestá a neukázní. Je to, jako by byl neovladatelný, a nikdo ho nechce usměrnit. Proč je to
tak? Protože to,  co ho očekává,  je sebezničení.  Až zemře,  bude to naprosté zničení a nic
nezůstane. To se mu stane. Dobro a zlo, tak jak ho posuzují lidé, jsou obrácené. Obvykle je
měřítko  obyčejných  lidí  k  posuzování  toho,  zda  je  člověk  dobrý  nebo  zlý,  založeno  na
pohledu jednotlivce: Když je dobrý ke mně, tak řeknu, že je dobrý; anebo když si na základě
svých názorů myslím, že je dobrý, pak řeknu, že dobrý je. Tak by to nešlo. Říci, že někdo je
dobrý proto, že je dobrý k tobě, tvoje uvažování je stále uvažováním obyčejného člověka a to
měřítko je nízké. Povaha vesmíru je skutečným měřítkem pro posuzování dobrého a zlého. 

Otázka: V obchodním domě jsem viděl různé sochy Buddhy a ztěžkla mi hlava. 
Učitel: Ano, některé špatné věci pronikají všude, ale nemohou obtěžovat kultivující Dafa.

Otázka: Přišel jsem předtím do styku s pojmy v buddhismu. Při cvičení se občas vynoří
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slova „weng-ba-hong-mi“. 
Učitel To patří k tantrismu, je to zaříkávání v tantrismu. Dnes to odříkávají i zlé praxe a

nečestné cesty, všechny to používají a dokonce to odříkávají ti v taoismu. Všechny věci jsou
zaneřáděné – nenechte ty věci, aby do vás zasahovaly. Někteří lidé dokonce ve spánku dělají
velké mudry a dělají všechny možné mudry. Všechno to musíte opustit; nemůžete to dělat.
To, co vás učím já, jsou pouze tyto věci, takže byste měli praktikovat podle těchto věcí. 

Otázka: Co by se mělo dělat v případě otravy jídlem? 
Učitel: Tato věc se našim žákům, kteří opravdově kultivují, stává zřídka. Jako opravdoví

kultivující, když se setkáme s útrapami, které nemají co do činění s kultivací, těm útrapám se
lze vyhnout, to je jisté.  Bez ohledu na to, jak velké trápení  to je, lze se mu vyhnout, ale
podmínka je,  že  ta  osoba je  opravdový kultivující.  U těch,  kdo nedosahují  standardu pro
kultivaci a nesnaží se zlepšovat si svůj xinxing mezi obyčejnými lidmi, tam pak nejsou žádné
záruky. Někdo se mě zeptal: „Praktikuji tak dlouho, jak to, že se mi nevyléčila nemoc?“ Co
tvůj xinxing? Čekáš, že se ti vyléčí nemoc jen děláním cvičení? Nejsme tady, abychom léčili –
jsme tu pro kultivaci.  Není to ten problém? Ptal  si se na otravu jídlem, ale řekl bych, že
taková věc se mezi našimi žáky opravdu nestává. Když se někdo s takovouto věcí setká, [ta
věc]  do  jeho  úst  nepůjde,  ať  dělá,  co  dělá.  Pokud  ses  opravdu  otrávil,  měl  bys  jít  do
nemocnice.  To  proto,  že  když se  nedokážeš  dobře  chovat,  měl  bys  –  když víš,  že  tento
problém se může stát jen proto, že nejsi opravdový praktikující – skutečně jít k doktorovi.
Praktikujícím se tyto věci obvykle nestanou. 

Otázka: Pro někoho, kdo kultivuje Falun Dafa, by neměl být problém darovat krev, že ne? 
Učitel: My  samozřejmě  neříkáme,  že  nemůžete  darovat  krev.  Ale  vaše  krev  je

koneckonců přece jen příliš cenná na to, aby se vpichovala do druhých lidí. Nicméně se zdá,
že tyto věci se našim žákům a učedníkům Falun Dafa stávají zřídka. Nemůžu být v této věci
absolutní. Když to opravdu na vás připadne, že máte darovat, pak to udělat musíte. 

Otázka: Doufám, že se s námi žáky každý rok setkáte prostřednictvím vystoupení v televizi
během svátků a dovolených, i kdyby to bylo jen jednou v roce. 

Učitel: To záleží  na televizních  stanicích.  Ve skutečnosti  bychom u jistých věcí  měli
následovat předurčená uspořádání. 

Otázka: Během cvičení byl nejdřív velký čínský znak pro „štěstí“ zakryt kusem látky, který
se pak pomalu stahoval, abych mohl [ten znak] vidět.  

Učitel: To ti mělo říci, že jsi získal Fa, náznak pro tebe, že se učíš Dafa.

Otázka: Lidé s obrovským množstvím karmy vždy chtějí dělat cvičení s lidmi s relativně
vyšší úrovní gongu. Jaký účinek to bude mít na lidi s vysokou úrovní gongu? 

Učitel: Vůbec žádný. V očích lidí s vysokou úrovní gongu karma není nic. 

Otázka: Za jakých okolností se Falun pokřiví? 
Učitel: Když se přimíchávají jiné praxe. Pokřiví se, dokonce i když si do vědomí během

cvičení přinesete záměr mysli z jiných praxí. Vnější síly by Falun nikdy poškodit nemohly. 

Otázka:  Je utváření-stagnace-degenerace  ve  vesmíru výsledkem jeho vlastního vývoje,
nebo je to ovládáno velkými osvícenými bytostmi?

Učitel: Tento vesmír  prostě  má takovou podobu existence.  Zároveň je  poměrně velký
počet  velkých osvícených bytostí,  které  tento  vesmír  mohou ovládat,  ale  ony se také řídí
principem tohoto vesmíru, čemuž se říká „narodit se přirozeně a zahynout přirozeně“. Jestli
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zahyne nebo ne, s nimi to nemá nic společného a nezajímá je to; když vybuchne, exploze k
nim nemůže dosáhnout a ony ho mohou opětovně stvořit. Dějiny vesmíru jsou zkrátka tak
dlouhé a Buddhové, Taové a Bohové o tom nemusí přemýšlet. Ale pro lidské bytosti je to dost
děsivé.  

Otázka: V břiše se mi otáčí Falun a mám pocit, že je teplý a nafouklý. Je tohle normální? 
Učitel: V břiše máš Falun a stejně navzdory tomu, že máš něco na tak vysoké úrovni, je

tvoje mysl pořád tak nejistá? Ublíží ti Falun?! Jinými slovy, je to Buddha!

Otázka:  Před kulturní  revolucí  bylo v  Yanji  pět  chrámů a během kulturní  revoluce je
strhli. Říká se, že se teď znovu staví. Mohou žáci Falun Dafa na tohle přispět? 

Učitel: Nemyslím si, že byste se měli zapojovat do čehokoliv z těchto věcí. Ať přispěje
ten, kdo chce, protože oni kultivují věci ve své vlastní disciplíně. 

Otázka: Jsem odhodlaný dobře kultivovat Falun Dafa a neustále si to připomínat. Je to
připoutání? 

Učitel: To, že po sobě vyžaduješ, abys byl dobrým člověkem, připoutání není. Přání vrátit
se  k původu a ke  svému pravému já  znamená,  že vyšla  najevo tvá  lidská povaha.  Právě
naopak, tohle může připoutanosti překonat. 

Otázka: Jsem laický buddhista. Je v pořádku, když čtu Surangama sútru? 
Učitel: My máme naši knihu o kultivaci Falun Dafa, kterou můžeš číst, a v budoucnosti

toho vyjde víc. Když pořád čteš Surangama sútru, diamantovou sútru nebo jakoukoliv jinou
sútru, nekultivuješ věci v té disciplíně? To je ten problém. Nemám námitky, abys ji četl – ale
zrovna pak můžeš jít kultivovat v té disciplíně. Nemůžeš mít obojí, to tím myslím. 

Otázka: Je v pořádku učit pacienty s lehkými duševními chorobami? 
Učitel: Myslím si, že bys tyto problémy radši neměl přivolávat, protože on se nedokáže

ovládat  a  nemůže  tomu porozumět.  Když  mu mysl  ovládají  vnější  vzkazy,  může  do něj
zasahovat jakýkoliv démon a v tom bodě se s tím nebudeš moci vypořádat. Když je v tom
stavu, může ho ovládat jakýkoliv démon, takže nejenom že nebude hrát pozitivní roli,  ale
poškodí pověst Falun Dafa.  Proto jsme nikdy nebyli ochotní učit  duševně choré pacienty.
Nemá vůbec žádnou kontrolu,  a když přijde čas,  zasahují  do něj všichni možní démoni a
všechno se zničí; praxe se dělala zbytečně. 

Otázka: Jeden přítel mi před pár dny přinesl do domu posedajícího ducha. Druhý den
ráno během cvičení se ten duch přidal ke cvičení a odešel, když to skončilo. Co by se s tím
mělo dělat? 

Učitel: Když uvidíš něco takového, řekni mé jméno. Ve skutečnosti tě to mělo zkoušet.
Tyto věci jsou velmi složité.

Otázka: Jak máme ochraňovat Dafa? 
Učitel: Nemůžete s druhými bojovat a zápasit s nimi. Prostě si jich nevšímejte a bude to v

pořádku. Zasahování, které kultivující zažívají, je zkouškou samo o sobě.

Otázka: Existuje člověk, který Falun Dafa očerňuje. Jak na to máme reagovat? 
Učitel: Ignorujte ho. Pokud trvá na tom, že to bude říkat, a odmítá být rozumný, můžete

se chovat stejně jako on? Prostě ho ignorujte a nevšímejte si ho a bude to v pořádku. Ve
skutečnosti se to přihodí také proto, aby se prověřil xinxing člověka. 
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Otázka: Zesílí Falun, který jste nám dal? 
Učitel: Bude  silnější  a  silnější.  Sám  se  může  hodně  zvětšit  nebo  zmenšit;  v  jiných

dimenzích se může měnit.

Otázka:  Pokud  nemohu  při  cvičení  vstoupit  dočasně  do  stavu  ding,  bude  to  mít  za
následek dělání zlé praxe? 

Učitel: Nebude. Nemysli na špatné věci a považuj se za praktikujícího. Vzdoruj špatným
myšlenkám, které vytváří myšlenková karma ve tvé mysli. 

Otázka: Řekl jste, že stromy mají duše. Mohou kultivovat? Mohou se stát Buddhy? 
Učitel: Nic kromě člověka nemá dovoleno kultivovat a získat spravedlivý Fa. Všechny

věci mají duši – nejenom stromy – ale jen lidé mohou kultivovat spravedlivý Fa a získat Tao.

Otázka: Může člověk, který praktikuje Dafa, postavit a uctívat pamětní desky předkům? 
Učitel: Někteří z takzvaných předků nejsou vašimi původními předky – nejsou to lidé,

kteří získali Tao, ani to nejsou Buddhové vysokých úrovní. Jsou to jen duchové nízké úrovně.
Jejich úrovně xinxingu jsou hodně omezené a mohou zasahovat do vaší kultivace. Pokud máš
ten  záměr  [je  uctívat],  radši  místo  toho  dobře  kultivuj  a  zachraň  je,  až  dosáhneš  Stavu
opravdového Dosažení. 

Otázka: Když se při cvičení vynoří soucit [cibei], bude člověk ronit slzy?  
Učitel: Jsou dvě situace. Právě teď někteří praktikující často roní slzy a pláčou vždy, když

mě vidí. Také pláčou, když dělají cvičení. Proč? Je to proto, že vedlejší duše uviděla, že jsem
z  vašeho  těla  pročistil  spoustu  špatných  věcí  a  společně  s  tím  jsem  vám  dal  věci
neporovnatelné hodnoty. Proto je tedy opravdu rozrušený. Vaše hlavní duše tohle neví. Takže
proč pořád roní slzy? Je to jen proto, že [vedlejší duše] to viděla. Kdyby to skutečně viděla
vaše hlavní duše, pak byste nebyli schopni svou vděčnost ke mně vyjádřit. Další situace je ta,
že když dosáhneme určité úrovně v kultivaci, vynoří se soucit a způsobí, že pláčete. Ale to s
něčím souvisí. Když vidíte, že se berou životy, a když vidíte, že někoho zneužívají, budete
také ronit slzy na základě něčeho konkrétního. Tohle je příklad toho, když se vynoří soucit. 

Otázka: Co máme dělat, když se při cvičení náhle něco přihodí? 
Učitel: Vysvětloval jsem, co dělat, když se něco vyskytne. Nepožadujeme od vás, abyste

cvičení ukončili. Prostě vstaňte a udělejte to, co udělat musíte. Falun si sám vezme nazpět
všechnu energii, kterou jste vydali.

Otázka: Když děláme Falun pozici ve stoji, považuje se držení za kruhové, jen když obě
paže cítí, jak se Falun otáčí?  

Učitel: Nemusí tomu tak nutně být. Pár jedinců otáčení necítí.  Osmdesát až devadesát
procent lidí zde ho cítí. 

Otázka: Mohou se při kultivování nosit zlaté a stříbrné šperky?
Učitel: Když  děláte  cvičení,  je  nejlépe,  když  je  nenosíte.  Ve  skutečnosti  je  lidé

pravděpodobně nosí jen proto, aby se předváděli. Když uzavřete sňatek, nosíte prsten, který
značí, že jste sezdáni, a řekl bych, že na tom moc nezáleží. Ale když pracujete na qi, bude to
mít blokující účinek. Jak zlato, tak stříbro mohou vyzařovat žlutou a bílou látku, která je jako
druh qi a ta může mít blokující účinek. Protože je silnější než qi v těle obyčejného člověka,
může stát v cestě. Může zablokovat gong, který se vyvíjí. Někteří lidé si možná myslí, že to
může odradit zlé duchy, a samozřejmě jsou různé druhy uvažování. Když pracuješ na gongu,
proč se bojíš zlých duchů? Když kultivujete ve spravedlivém Fa, není se čeho bát. 
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Otázka: Během cvičení mám vždy teplé ruce. 
Učitel: To je správné. Všechny nemoci jsou od podstaty yin. Někdy můžeš zažít stav, ve

které jsou yin a yang jasně odlišeny – jedna polovina těla je chladná, zatímco ta druhá je teplá.
A  mohou  změnit  místo,  řekněme,  že  tato  strana  bude  chladná  a  tato  strana  bude  teplá.
Všechno to jsou normální jevy a považuje se to za stav, kdy jsou  yin a yang jasně odlišeny. 

Otázka: Může se ten, kdo kultivuje Falun Dafa, klanět11 zesnulým lidem? 
Učitel: Pokud jsi opravdu praktikující, který si vyvinul gong, oni opravdu nebudou moci

tvoje klanění vystát. Kdyby ses klaněl, vyděsilo by je to tak, že by se vytratili beze stopy.
Pokud to není něco zas tak dobrého, tvoje klanění by to mohlo zabít. Samozřejmě, když na
tyto věci přijde, běžní lidé ten rozdíl nedovedou rozpoznat. Jako kultivující se můžeš uklonit
nebo můžeš dělat obřadní mudru Buddhy – řekl bych, že to by bylo lepší. Ale zesnulým lidem
se klanět nemůžeš. Oni na tebe čekají, že je zachráníš, takže proč by ses jim klaněl? 

Otázka: Když se xinxing nezlepší, bude se při meditaci v sedě vyskytovat bolest? 
Učitel: Bolest v nohách ucítíte, i když se váš xinxing zlepšil. 

Otázka: Zůstanou ruce v pozici lotosových rukou, když se ruce překryjí před spodní částí
břicha a tlačí čtyřikrát Falun kruhovitě po směru hodinových ručiček? 

Učitel: Správně. Všechno jsou to lotosové ruce a takové zůstanou po celých pět cvičení.

 Otázka: Některé publikace otiskly články, kde se píše, že lišky se mohou stát lidmi. Je to
pravda? 

Učitel: Tento vesmír je předně velice složitý,  to jen lidé tomu nevěří.  My praktikující
bychom takové věci měli prostě ignorovat. Neptejte se na věci, které nemají co do činění s
námi praktikujícími. 

Otázka: Může ten, kdo studuje Knihu proměn, praktikovat Falun Dafa? 
Učitel: Radši  ji  odlož,  protože obsahuje  některé  jiné  věci.  V porovnání  s  Dafa je  tak

bezvýznamná. Pro někoho, kdo kultivuje Dafa, nemá cenu ji studovat, pokud to není jeho
normální práce.

Otázka:  Karma je  na  této  lidské  úrovni  dost  silná.  Jak  tu  mohou  být  lidé  s  velkými
duchovními sklony? 

Učitel: Obvykle přicházejí s posláním. Přicházejí s posláním. 

Otázka: Při dělání cvičení zesilování božských sil, není tam konflikt mezi použitím síly a
mechanismem qi? 

Učitel: Při vykonávání muder jsou to předloktí, která vedou horní část paže, takže je tam
určitý stupeň síly mezi předloktím a zápěstím, dokonce i prsty. Když přijde na zesilování
božských sil, je to uvolněné, naprosto uvolněné. Je tam spletitá spolupráce s mechanismem. 

Otázka: Jaké úrovně se musí praktikováním dosáhnout, aby měl člověk Těla Zákona? 
Učitel: Ta Těla Zákona mají podobu Buddhů. Mají modré vlasy a nosí žluté kásáje. Než

budeš mít Těla Zákona, musíš dosáhnout té úrovně kultivací.

Otázka: Může člověk brát léky? 

11 Zde se slovem klanět (anglicky „kowtow“) myslí klanět se až k zemi, vkleče a čelem k podlaze, pozn. 
překl.
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Učitel: Někdo se mě ptal, zda je pravda, že jakmile člověk kultivuje Falun Dafa, nesmí
brát léky. Je mi jedno, jestli léky bereš: já tady jen od praktikujících vyžaduji, aby se chovali
podle měřítek pro praktikující.  Pokud nejsi  schopen to udělat  a nechováš se podle tohoto
standardu xinxingu a máš později problém, protože sis nevzal lék, řekl bys, že Li Hongzhi ti
nedovoluje  brát  léky.  Všichni  o  tom  přemýšlejte:  Pokud  se  nedokážete  považovat  za
praktikujícího  a  máte  problém,  pak  když  si  léky  nevezmete,  samozřejmě,  že  to  bude
nebezpečné.  U  obyčejných  lidí  to  tak  zkrátka  je.  Naši  žáci  by  to  neměli  používat  jako
podmínku nebo pravidlo pro nové žáky pro přidání se k praxi. Ať se k tomu osvítí sám, ale
můžete mu dát náznaky. 

Otázka:  Získá  člověk  při  výchově  dětí  karmu,  když  jim  v  případech,  které  vyžadují
okamžitou pozornost, naplácá anebo jim vyhubuje? 

Učitel: Děti  by se ukázňovat  měly.  Když je  neukázníte  a  jen je  rozmazlujete,  ztratíte
ctnost.  Když je neukázňujete,  pak jste nedostáli  svým zodpovědnostem jako rodiče,  takže
byste je ukáznit měli. Když se vaše děti dobře nechovají, je v pořádku jim dát dobrou lekci.
Ale nemůžete s nimi zacházet jako se zvířaty – to by nešlo. Tohle rozlišení musí být jasné.
Když  své  děti  trestáte,  nepřestaňte  se  ovládat.  Když  se  opravdu  rozčilíte,  není  to  dobré,
protože  je  v  tom pro  vás  otázka  Ren.  Ren neznamená  snést  to,  až  když jste  se  rozčílili.
Naopak, jde o to se vůbec nerozčílit. Pravý život dítěte jste mu nedali vy a on má svoje místo
původu, takže on je také nezávislá bytost. Vychovávejte je s rozumem. 

Otázka: Jak to dopadne, když člověk dělá praxi s posedajícím duchem? 
Učitel: Tak tě to posedne. Každý den ti budou odsávat esenci. 

Otázka: Dostaneme se při praktikování Falun Dafa do takového problému, že se náš gong
náhle rozptýlí ve výbuchu? 

Učitel: Ne. Kolik do toho dáš, tolik dostaneš. Žádné takové výbuchy tam nebudou.

Otázka:  Ti,  kdo dokáží  na cvičebním místě  dát  nohy do plného lotosu dřív  a sedět  v
meditaci déle, se považují za ty, kteří si v praktikování vedou dobře. Je to pravda? 

Učitel: Pokud někdo může sedět dlouho, dá se říci jen to, že si vede dobře v tom ohledu.
Co se týká toho, jak dobře kultivoval celkově, to se nedá měřit tím, jak dlouho dokáže sedět v
meditaci nebo jeho schopnostmi. Když řeknete: „Tento člověk má schopnosti a jeho úroveň
musí být vysoká, protože jeho třetí oko je na vysoké úrovni,“ a máte ho ve velké úctě, to by
nešlo! Naším jediným měřítkem pro posuzování dobrého a zlého je dívat se na to, jak vysoký
či nízký je xinxing člověka a brát za standard Dafa a používat xinxing člověka ke zhodnocení
toho, zda se dobře kultivoval nebo ne. V budoucnu bude na určitém stupni možné rozlišit
úroveň člověka podle barvy na jeho těle. Proč? Protože barvy jsou tyto: červená, oranžová,
žlutá, zelená, modrá, indigově modrá a fialová, s barvou a bez barvy – devět barev se mění.
Když se to dostane k této bílé barvě, když je celé jeho tělo bělavé a bílé, pak tento člověk
dosáhl praktikováním nejvyšší úrovně v Zákonu trojitého světa. Když dosáhne bezbarvé fáze,
vstoupil do přechodného stavu průzračného těla a vykročil za Zákon trojitého světa. Takže v
této fázi červené, oranžové, žluté, zelené, modré, indigově modré a fialové je možné určit
kultivační úroveň osoby. Na začátku je jeho tělo červené.  Po dosažení úrovně kultivace v
Zákonu  Arhata  se  začnou  změny  mezi  červenou,  oranžovou,  žlutou,  zelenou,  modrou,
indigově modrou a fialovou dít odznova, ale ty barvy jsou daleko krásnější než ty v kultivaci
v Zákonu trojitého světa;  jsou průhledné.  Když jdete za Počáteční stav dosažení Arhata a
vstupujete  do  kultivace  Opravdového  stavu  dosažení  Arhata,  barvy  budou  stále  červená,
oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigově modrá a fialová. Ale tyto barvy budou ještě krásnější
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a  neustále  stoupají.  Jsou  světlem,  které  vaše  tělo  vyzařuje,  a  všechny  barvy  gongu  jsou
takovéto. 

Otázka: Jaký je rozdíl mezi mechanismy a mechanismy qi? 
Učitel: Mechanismy jsou prvky vložené do vašeho těla, aby rostl a vyvíjel se váš gong.

Mohou vám proměnit tělo a kultivují všechno vaše, včetně věcí, jako je Vypěstované dítě.
Jako celek jim říkáme mechanismy. Co se týče mechanismů qi, v zásadě jsou to věci vložené
vně vašeho těla, které vedou vaše ruce při pohybech, když se vaše ruce samy při praktikování
nepohybují. 

Otázka:  Někteří  lidé  korejského  původu  nerozumějí,  co  říkáme.  Ovlivní  to  to,  jestli
dostanou Faluny? 

Učitel: Myslím si, že většina lidí zde má předurčené vztahy. Mnozí mezi námi nerozumějí
hanské čínštině, a stejně jsou teď jejich zdravotní problémy pryč. To proto, že ti s dobrým
vrozeným základem ho mohou získat stejně tak. Jde tu o otázku dobrého vrozeného základu. 

Závěrečné poznámky

Mluvil jsem několik posledních dní a už není víc, co bych řekl. Mnozí naši žáci chtějí,
abych řekl pár slov jen pro ně, ale já nemůžu říci pár slov každé osobě. To proto, že zda se
kultivujete nebo ne, je na vás, takže řeknu jen několik slov vám všem. V raných dobách, když
jsem učil praxi, narazil jsem na spoustu trápení, do nepředstavitelné míry. V té době jsem se
držel jen jisté myšlenky. Když Velké osvícené bytosti na velmi vysokých úrovních viděly, že
je pro mě velice těžké to vydržet, říkaly: „Je těžké to vydržet, ale můžeš to vydržet. Je těžké to
udělat, ale můžeš to udělat.“ Chci vám tato slova zanechat. K dnešku přestanu tuto praxi pro
teď vyučovat a potřebuji si trochu odpočinout. 

V  průběhu  mého  vyučování  praxe  jsem  si  vždy  udržoval  přístup,  že  je  třeba  být
zodpovědný k žákům a ke společnosti, a výsledky dosažené v průběhu celého semináře učení
praxe byly poměrně dobré a uspokojující. I když někteří z našich žáků z menšin nechápou
hanskou čínštinu,  také postupně docílili  poměrně dobrých výsledků. Škola buddhismu má
rčení: „Věříme v předurčené vztahy,“ a my tady spolu sedíme kvůli předurčeným vztahům.
Protože my všichni tyto předurčené vztahy máme, chopme se této příležitosti a nenechme ji
odejít. Jestliže takové předurčené vztahy máme, měli bychom si jich vážit – protože jste se ho
naučili,  myslím si,  že  byste  se  ho měli  pevně držet  až do konce.  Takto,  i  když nechcete
dosáhnout velmi vysoké úrovně, protože jsme řekli, že kolik do toho dáte, tolik dostanete,
budete mít přinejmenším zdravé tělo nebo si zlepšíte  svou úroveň; tohoto se rozhodně dá
docílit.  Samozřejmě,  naším cílem je opravdově vést ty, kdo mohou dosáhnout Dovršení k
vysokým úrovním. Nedávno jsem řekl, že ačkoli tady poslouchá Fa několik tisíc lidí,  řekl
bych, že nejsem příliš optimistický a nevím, kolik lidí dokáže opravdu kultivovat až do konce
a opravdu dosáhnout tohoto nejideálnějšího cíle. Myslím si tohle: doufám, že vy všichni se
dokážete rozhodnout a kultivovat až do úplného konce. A podobně jako slova, která jsem řekl
před chvilkou, jen ti, kdo se ho budou držet až do konce, jsou to pravé zlato. Jen ti, co se ho
budou do samého konce držet, mohou dosáhnout Dovršení. 

Samotná  metoda  kultivace  buddhovství  není  těžká;  těžké  je  opustit  ta  připoutání
obyčejných lidí v běžné společnosti. To je ta nejtěžší část. Ale dobrá věc je, že jsem vám dnes
pověděl  tyto principy,  tento  Fa vysoké úrovně a  vy podle tohoto Fa můžete  kultivovat  a
praktikovat.  V minulosti  bylo mnoho lidí,  kteří  chtěli  kultivovat  k vysokým úrovním, ale
nezískali Fa a bez Fa nemohli k vysokým úrovním kultivovat. Proto je to dnes tak výhodné:
tento Fa byl doručen až k vašim dveřím. V minulosti byla spousta lidí ze všech možných
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oblastí, kteří chtěli někam odejít a najít známého mistra a chtěli se kultivovat a učit se od něj.
Dá  se  říci,  že  tato  naše  praxe  je  tou  nejvýhodnější  disciplínou  ke  kultivování  a  tou
nejrychlejší, protože kultivuje tím, že přímo míří na mysl lidí. Teď už nemusíte nikam chodit,
abyste hledali mistra. Položili jsme ji přímo k vašemu prahu. Jestli se můžete kultivovat nebo
ne, to se uvidí. Pokud se můžete kultivovat, pak to udělejte; pokud nemůžete, pak už nemusíte
přemýšlet nad otázkou kultivace – a tak to je. V průběhu přednášek byly probírané otázky na
poměrně  vysokých úrovních  a  vy jste  nikdy předtím obsah,  který  se  vyučoval,  neslyšeli.
Nejenom qigongoví mistři, ale ani náboženství nemají dovoleno vědět mnohé z těchto věcí na
tak  vysokých úrovních a  tak jasně.  Proto  říkám,  že jsem udělal  něco bezprecedentního  a
rozevřel jsem dveře doširoka. Některé věci se vysvětlily velmi otevřeně, a jestli řeknete, že
nemůžete kultivovat, pak je to váš individuální problém. Samozřejmě, že z odpovědnosti k
vám jsme vám vysvětlili Fa a principy důkladně a také vás budeme v budoucnu ochraňovat. 

Pole vytvářené naší praxí je jiné než kterékoliv obyčejné pole. Celé pole praxe má nad
sebou kryt, a pokud chtějí jiné praxe vejít dovnitř a cvičit a přicházejí do naší skupiny, aby
byly mezi našimi žáky, nebudou schopny naším krytem projít a vstoupit. Protože je to jako
balón,  i  když přijdete  do středu pole,  nemůžete  se  dostat  dovnitř.  Energie  celého pole je
poměrně silná a není třeba mě, abych ho vyčistil, protože moje Těla Zákona to udělala přímo.
Máte moje Tělo Zákona, aby se o vás staralo, a ono určitě tyto věci udělá. Co se týká toho,
kolik jsme vám toho dali, nechci to už dál rozebírat. Celkovým účelem je opravdově umožnit
vám všem, abyste získali Fa a kultivovali, to je účelem. Také doufám, že vy všichni od teď
dokážete ve svém kultivačním procesu dělat neustálé pokroky kupředu a neustále si zlepšovat
sílu gongu a že vy všichni uspějete a dosáhnete Dovršení! 

Učení Fa a zodpovídání dotazů v Guangzhou
Promluvím o tom, zda lze pořizovat kopie audiokazet Falun Dafa. Když jsme v minulosti

pořádali  přednášky,  nahrávání  bylo zakázáno.  Povolili  jsme to,  teprve  až jsem opravdově
začal učit Fa. Obsah mých přednášek v Jinanu, Dalianu, Changchunu a Hefei se sloučil  a
tiskne se třetí kniha,  Zhuan Falun. Toto bude hlavní kniha, která povede vaši kultivaci.  S
výjimkou audiokazet,  které jsem schválil  k distribuci,  nejsou podle mě ostatní nahrávky s
největší pravděpodobností tak kvalitní.  Kromě toho jsem při editování publikovaných knih
odstranil mnohé hovorové výrazy, které se v mých přednáškách vyskytují. Některá má slova
jsou okořeněna mým severovýchodním nářečím, což by mohlo vést k nedorozumění. Proto už
z nahrávek nepořizujte výňatky z mých přednášek. Až tato kniha vyjde, bude položena jako
základ  naší  kultivační  praxe.  Vyjde  brzy  a  vy můžete  kontaktovat  hlavní  asociaci  [Falun
Dafa] a zadávat objednávky. 

Otázka: Mohou ti, kdo přestoupili ke škole buddhismu, číst každý den Písma Guanyin a
Zaříkávadla velkého soucitu? 

Učitel: Tvůj výrok: „přestoupili ke škole buddhismu“ je příliš obecný. Naše [praxe] patří
také ke škole buddhismu. Měl jsi říci, že jsi přestoupil k buddhismu. Ptáš se, zda můžeš každý
den  číst  Písma Guanyin a  Zaříkávadla  velkého  soucitu.  Když  čteš  Písma Guanyin nebo
Zaříkávadla  velkého  soucitu,  ve  skutečnosti  kultivuješ  podle  náboženské  kultivační  cesty.
Tohle je opět otázka „žádné druhé disciplíny“ a otázka toho, zda můžeš praktikovat jen jednu
kultivační  cestu.  Samozřejmě,  nejsem  proti  tvému  přestoupení  na  tu  kultivační  cestu  a
kultivaci v ní – jdi na to, když chceš – ale my vás zde žádáme, abyste kultivovali jen v jediné
disciplíně. Někteří lidé však prostě nemohou to připoutání opustit. Pokud nemůžeš, proč si
tím působit tolik utrpení a věčně kvůli tomu reptat. Kultivuj si v jakékoliv disciplíně, o které
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si  myslíš,  že  je  dobrá.  Ale  já  chci  být  k  tobě  zodpovědný,  a  proto  ti  to  musím pečlivě
vysvětlit.  Řeknu ti: náboženství už dnes nejsou čistou zemí a i mniši se stěží mohou sami
zachránit.  Opravdových  kultivujících  je  pořídku.  Samozřejmě,  jsou  ještě  nějací,  kteří
opravdoví jsou. Jinak by to už všechno dávno skončilo. Sám se rozhoduješ, co kultivovat; ale
rozhodně nemůžeš kultivovat ve více než jedné disciplíně zároveň. 

Otázka: Můžeme si nechat jiné qigongové knihy nebo knihy jiných qigongových mistrů? 
Učitel: Tohle jsme už probírali. Co kultivovat a jakým směrem se dát, je tvoje rozhodnutí.

U  některých  qigongových mistrů,  dokonce  i  ti  opravdu  dobří,  kteří  vyšli  na  veřejnost
zpopularizovat  qigong,  ačkoliv  sami  špatné  věci  nemají,  stejně  se s  těmi  věcmi  nedokáží
vypořádat. A tak jsou jejich pole v pěkném nepořádku. Říkají mistr komukoliv, takže vzkazy
v jejich knihách a ty jejich věci jsou zmatené. Učebnice a technické knihy v běžné společnosti
nejsou všeobecně problémem.  Ale  když přijde  na  obscénní  a  špatné  knihy,  nekupujte  je,
natožpak  si  je  nechávat  a  neřkuli  je  číst.  Vážně  ovlivňují  morálku  lidstva.  Rozhodně  si
nemůžete nechat qigongové knihy, které nejsou součástí naší praxe. 

Otázka: Kultivuje škola taoismu vedlejší vědomí, nebo hlavní vědomí?  
Učitel: Jsou stejné. Ale ti, kdo kultivují hlavní vědomí, pocházejí z mimořádně vysokých

úrovní, anebo to může člověk udělat, jen když je jeho hlavní vědomí nesmírně speciální. V
případě kultivačních cest, které se široce vyučují, je to vedlejší vědomí, které kultivuje. 

Otázka: Může se hlavní vědomí v tomto životě stát vedlejším vědomím v životě příštím?
Učitel: To se různí a není pro to žádné pevné pravidlo.

 Otázka: Má být mezi rukama v pozici jieyin a oblastí břicha mezera? Mohou se břišní
oblasti dotknout? 

Učitel: Tohle se probíralo v mých přednáškách. Včera jsi dobře neposlouchal. Když děláš
jieyin,  tvoje  ruce by se měly  dotýkat  těla,  zlehka se dotýkat.  Když děláš  jieyin u  pátého
cvičení „Zesilování božských sil“, ruce ti mohou spočívat na nohách. Jinak budeš při meditaci
cítit, že máš těžké ruce a že váží několik desítek kilogramů, což může způsobit, že se ti ohne
páteř a nebudeš moci sedět zpříma. Když děláš  jieyin, dej ruce na nohy, abys jejich váhu
zmírnil. 

Otázka: U cvičení „Buddha natahuje tisíc rukou“, zahrnuje část „Maitréja si protahuje
záda“ jen protahování a pak následuje „Tathágata vlévá energii do temene hlavy“?  

Učitel: Ano, ty dva pohyby jsou spojené. Když uděláte „Maitréja si protahuje záda“, hned
otočte dlaně a uvolněte se a ten uvolněný pohyb směrem dolů se nazývá „Tathágata vlévá
energii do temene hlavy“. Ale není třeba myslet na vlévání energie do temene hlavy nebo
myslet: „Nalévám do ní qi“. Nic takového tam není. Pracují automatické mechanismy. 

Otázka: Kultivovali  Ctihodné božstvo původu a Buddha Šákjamuni své hlavní vědomí,
nebo pomocné vědomí? 

Učitel: Nemohu při probírání tohohle mluvit o žádných konkrétních osobách ani zmiňovat
žádná konkrétní jména.  Ale řeknu vám, že ve velké většině případů, které  se v minulosti
předávaly,  ve  více  než  95  procentech  kultivačních  metod  to  bylo  vedlejší  vědomí,  kdo
kultivoval, a to je to, co ty praxe předepisovaly. Toto je tajemství nebes, které se v minulosti
absolutně nemohlo odhalit. 

Otázka: Co je to xuanji („otáčející se mechanismus“)?  
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Učitel: Xuanji,  o kterém jsem mluvil, se liší od  xuanji (tajemný mechanismus) –  xuan
jako v xuanmiao (tajemný a nádherný) – který se probírá v knihách ze staré Číny o taoistické
kultivaci. Xuan v našem xuanji je jako v xuanzhuan (otáčející) a ji je jako v jineng (funkce),
jizhi (mechanismus)  nebo  jiqi (stroj).  Xuanji znamená  otáčející  se  mechanismus,  tohle  to
znamená. Od vesmírných těles k planetám a od planet k mikrokosmickým látkám, všechno je
v pohybu a my tomuto mechanismu říkáme xuanji. 

Otázka:  Jeden qigongový  časopis  má na obalu  Učitelovu fotku.  Jsou na ní  také  Těla
Zákona? 

Učitel: Jsou na všech mých fotografiích. Jsou na všem, co na sobě má můj snímek, nebo
na mých článcích, nebo na mých tištěných knihách a totéž platí pro ostatní tištěné materiály.
Na tom není nic vymyšleného. 

Otázka: [Mám pocit, jako by] se mi nad hlavou často něco točilo? 
Učitel: Navrhuji, abyste mi už neposílali lístky, jako je tento. Pokud jsi praktikující, jsou

všechny druhy reakcí, které tvé tělo má, dobré věci. Sami víte, že se otáčí – Falun se otáčí – a
stejně trváte na tom, abych vám to do detailů vyložil. Přestaňte se ptát na otázky o pocitech,
které máte, jsou jich tisíce a tisíce – tolik moc druhů. Když se mě na ně všechny zeptáte,
nebudete sami přemýšlet, co byste si o nich měli myslet. A jsou to ve skutečnosti dobré věci.
[Když se jinak nenaučíte rozlišovat sami], koho se budete ptát v budoucnosti?  

 Otázka:  Při  studiu Falun Gongu (aktualizované  vydání)  jsem použil  spoustu  papíru,
abych ručně okopíroval některé části knihy a nechal si je doma. Obávám se, že by je druzí
mohli nerozvážně sebrat? 

Učitel: To není problém. Myslím si, že je můžeš zalepit a dát stranou, nebo je sesbírat a
odevzdat  je  asistenčním  střediskům  do  úschovy.  V  budoucnosti  je  pošlete  farmářům  v
chudých oblastech. Později je můžete poslat farmářům v chudých oblastech. 

Otázka:  Vysvětlete  prosím  rozdíl  mezi  buddhismem,  Buddhovým  Zákonem  a
buddhistickými studiemi.

Učitel: Zákon  v  buddhismu  je  jen  nepatrnou  částí  Buddhova  Zákona  a  nemůže
představovat  celý  Buddhův  Zákon.  Šákjamuni  řekl,  že  existuje  čtyřiaosmdesát  tisíc
kultivačních cest, ale buddhismus má jen asi deset disciplín: Tian Tai, Hua Yan, Čistá země,
Zen, tantrismus a tak dále, jen asi deset. Řekl bych, že je víc než čtyřiaosmdesát tisíc cest –
tento Buddhův Zákon je tak obrovský. Jak by mohla dnešní náboženství pokrýt celý Buddhův
Zákon? Jsou jen částí Buddhova Zákona, jen malou částí Buddhova Zákona. Zformovaly se
do náboženství, a proto se jim říká buddhismus. Co se týče buddhistických studií, to je jen
výraz a pochopení běžných lidí. 

Otázka: Proč se někdo nemůže při kultivaci dostat do klidu? 
Učitel: Když se lidé nedokáží při meditaci dostat do klidu, je to tím, že zasahuje mnoho

věcí, ke kterým jsou připoutáni a kterých se v obyčejné společnosti pevně drží. Jak budete
Velký Zákon lépe chápat, vaše připoutání budou lehčí a lehčí a postupně se budeme moci v
meditaci  zklidnit.  Kdybyste byli  v této chvíli  schopni všechno opustit,  vaše úroveň už by
vystoupila nahoru a vy byste v kultivaci dost pokročili.  Je v pořádku, že teď máte nějaké
bloudivé nebo nečisté myšlenky. Jak si ve složité lidské společnosti svůj  xinxing postupně
zlepšujete a vzdáváte se věcí, ke kterým jsou obyčejní lidé připoutáni, mysl se vám postupně
vyčistí  a  uklidní.  Váš  xinxing se  také  zlepšuje  postupně  s  tím,  jak  se  vzdáváte  svých
připoutání  a roste  vaše úroveň. Tyto věci  jdou ruku v ruce.  Jakmile  se tyto věci přihodí,
dostanete se do naprostého klidu. 
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Otázka: Co je to božská moc?
Učitel: Božská  moc:  škola  buddhismu  nazývá  nadpřirozené  schopnosti  lidského  těla

božskými mocemi. Na té nejnižší úrovni jim lidé říkají mimořádné schopnosti. 

Otázka: Co znamená jiachi (zesilování)? 
Učitel: Jiachi neznamená zvyšovat si gong, přidat kus gongu, aby vám zvýšil gong, a pak

přidat další kus, aby se vám zvýšil ještě víc – nic takového není. [Zvyšování]  gongu závisí
zcela na kultivaci vašeho srdce a mysli a bez ohledu na to, kdo vám nějaký přidá, nebude
fungovat. Pokud tomu nevěříte, můžu k vám hned teď připojit sloup gongu a okamžitě vás
dostat do úrovně Zákona nad trojitým světem. Ale v minutě,  kdy odsud odejdete,  spadne,
protože ten  gong není váš a vaše úroveň xinxingu tam není. Proto tam nezůstane. Ve velmi
zvláštní dimenzi existuje pro vaši úroveň xinxingu metr, na kterém je odstupňované značení.
Když  váš  xinxing tak  vysoko  nemůže  dosáhnout,  ani  váš  sloup  gongu se  tak  vysoko
nedostane.  Víte,  jak  v  minulosti  někteří  lidé  říkali,  že  je  škoda,  když  se  někomu vytratí
energie,  když vysílá  gong.  Ale tak to  nemůžete  chápat,  protože když vysíláte  gong,  vaše
úroveň xinxingu tam stále je, takže i když je váš sloup gongu kratší potom, co vyšlete určité
množství energie, až budete kultivovat, vrátí se zpátky dokonce bez toho, abyste museli snést
nějaké útrapy navíc.  To proto, že váš  xinxing,  vaše úroveň a váš Stav dosažení tam jsou.
Samozřejmě, pokud chcete růst dál nahoru, musíte si dál zlepšovat  xinxing, aby vám  gong
rostl, a bez toho nebude nic jiného fungovat. Zesilování vám značně pročišťuje tělo a pomáhá
přeměnit jiné věci ve vašem gongu, to je celé. 

Otázka: Mám v životě předurčeno mít peníze. Jak to souvisí se zvyšováním mého gongu? 
Učitel: Je několik scénářů. Někteří lidé je dostanou výměnou za svou ctnost (de) – získají

bohatství tím, že o něj usilují. V případě některých dalších se to hromadí z minulosti. Jsou
také případy, kdy si jej lidé s sebou přinesli z vysokých úrovní. Jsou různé scénáře, takže je to
celkem složité a nemůžete se na tyto věci dívat jediným, konvenčním pohledem. Někteří lidé
prostě ctnost mají, hodně ctnosti, a mohou mít, cokoliv chtějí, protože je to nezbytné. Tak to
opravdu je. Ctnost se dá přeměnit na gong a je to jedna z věcí, která rozhoduje o kultivační
úrovni člověka a jeho Stavu dosažení. Pokud někdo jen usiluje o štěstí v lidské společnosti,
pak  tuhle  věc  může  vyměnit  s  druhými  za  peníze  a  materiální  vlastnictví.  Někteří  lidé
vydělávají spoustu peněz jen s trochou úsilí, a to proto, že mají hodně ctnosti. Někteří lidé si
nevydělají  žádné peníze,  ať už dělají  cokoliv,  a je to pravděpodobně proto,  že mají  málo
ctnosti. Tyto věci nejsou absolutní a samozřejmě, že situace některých lidí jsou velmi složité.
Já mluvím jen o obecném pravidlu. Lidé s malým množstvím ctnosti nemusí dokonce dostat
nic, ani když žebrají o jídlo. Je to proto, že když vám druzí dávají jídlo, stejně za něj musíte
vyměnit  ctnost.  Takže  když  nemáte  žádnou  ctnost,  kterou  byste  jim  dali,  žádné  jídlo
nedostanete. Musí tam být výměna, protože funguje princip „žádná ztráta, žádný zisk“, který
udržuje rovnováhu ve vesmíru. 

Otázka: Co máme dělat, když je socha Buddhy opotřebovaná? 
Učitel: Myslím, že v buddhismu je jedno pravidlo. Když už je nechcete,  pošlete je do

chrámů. 

Otázka: Proč mi bloudí mysl, když poslouchám přednášky? 
Učitel: Soustřeď se na poslech a bude to pořádku. Tvoje hlavní vědomí musí být silné. Ve

skutečnosti to zasahuje tvoje myšlenková karma.

 Otázka: Máme [jako praktikující] ještě povoleno léčit? 
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Učitel: Pokud jsi lékař v nemocnici nebo terapeutický masér, řekl bych, že to není žádný
velký problém. Ale pokud je tohle to, co chceš dělat, dělat to jako zaměstnání nebo si otevřít
kliniku, všechno to jsou věci mezi obyčejnými lidmi. Pokud svým gongem léčíš pacienty, to
rozhodně není dovoleno! To, co zde učím já, není něco k léčení a udržování kondice, ale
opravdová kultivace. A opravdová kultivace je velmi vážná věc. Pokud chceš kultivovat, aby
ses stal osvícenou bytostí, jak bys mohl nebýt na sebe přísný a polevit? Je to velice vážná věc:
člověk opravdu musí snést spoustu trápení. Musíš si zocelit vůli a kultivovat podle Velkého
Zákona. Pokud se chceš opravdu dát na kultivaci, řekl bych, že bys na tyto věci neměl myslet.

 Otázka: Je hlavní vědomí duší člověka (linghun)? 
Učitel: Duše je velice obecná věc. Lidské tělo je velmi složité, takže to, co se tím míní,

není velmi jasné. A proto se tady úplně zbavujeme těch pojmů z minulosti a probíráme věci
zcela ve spojení s dnešními vědeckými studiemi lidského těla. My jsme věci vysvětlili velmi
jasně.

 Otázka: Proč se mi někdy zatoulá mysl?
Učitel: Je normální, že nejste v tomto okamžiku schopni dosáhnout úplného klidu. Odráží

to pozvednutí úrovně člověka. Pokud se opravdu dokážete v tomto okamžiku zklidnit, vaše
úroveň už není nízká.

Otázka: Předtím jsem se učil jiné praxe a občas mi myslí problesknou některé jejich věci
jako zaříkadla. 

Učitel: Všech se jich musíš zbavit. Liší se od obyčejné myšlenkové karmy. Musíš se jich
zbavit.

Otázka: Proč je tak těžké se zbavit špatných myšlenek? Někdy mám dokonce pocit, že se
ve skutečnosti zesilují. 

Učitel: Když se jich chceš zbavit, budou se pokoušet nenechat tě kultivovat, a proto jsou
tam reakce. Někteří lidé mají silné reakce. Ale vaše hlavní myšlenka musí být jasná a musí je
odstranit. Když jste schopni je rozlišit a jste odhodlaní, má Těla Zákona je pro vás odstraní. 

Otázka: Praktikuji Falun Dafa, ale moje sestra uctívá nesmrtelné.
Učitel: Žáci Falun Dafa se nemusejí ničeho bát. Běžní lidé často narazí na špatné věci, ale

ty jim nemohou ublížit ani jim nic udělat, pakliže mysl člověka zůstává pevná a těm věcem
odolává. Pokud pevně kultivujete v Dafa, má Těla Zákona je zlikvidují. 

Otázka: Předtím se mi otevřelo třetí oko, ale pak jsem jím zase nic neviděl.
Učitel: Je  hodně  věcí,  které  mohly  způsobit,  že  se  po  otevření  zavřelo.  V některých

případech se mohlo zavřít. A v některých případech mohlo být poraněno, ale když kultivuješ,
opravuje se. Otevře se, až se otevřít má. Nestarej se o to a prostě nechej věci, aby se děly
přirozeně. 

Otázka: Co máme dělat,  když nedokážeme moc dlouho setrvat  v meditaci  „Zesilování
božských sil“? 

Učitel: Požadavek zní čím déle, tím lépe. Páté cvičení je to, co jsem dělal, když jsem dělal
kultivaci o samotě. Vám jsem ji dal bez jakýchkoliv změn. Mým hlavním cílem bylo umožnit
vám  mít  Fa,  který  můžete  následovat,  a  cvičení,  která  můžete  dělat,  když  kultivujete  k
vysokým úrovním. Pro vás to je těžké dělat hned teď a nedokážete sedět moc dlouho. Vyvažte
čas mezi tím, jak dlouho děláte zesilování božských sil a jak dlouho meditujete v ding. Dělejte
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to podle své vlastní situace. Postupně se budete zlepšovat a časem budete moci sedět velmi
dlouhou dobu. 

Otázka:  Naneštěstí  pojedu  do  zahraničí  a  nebudu  se  moci  poslední  den  zúčastnit
přednášky.

Učitel: V budoucnu čti víc knihy a pak to nebude problém. Dosáhnout Dovršení mohou i
ti, kdo studují sami. Všechno to záleží na tom, zda se opravdu kultivujete.

Otázka: Kdo může porodit hlavní duši člověka? 
Učitel: Proč  se  o  tyto  věci  staráš?  Zaměřuješ  se  na  usilování  o  vědomosti,  nebo  na

kultivaci? Ve skutečnosti  jsem to předtím probíral.  Jak se různé látky v tomto ohromném
vesmíru kombinují, mohou vytvářet životy. Zkoušet rozlišit na lidském těle mezi hlavní duší a
vedlejší duší, no, nejsou to všechno životy? 

Otázka: Když jste učil, zničehonic jsem vás uviděl, jak jste se ukázal jako taoistický Mistr
se stříbrnými vlasy (svázanými) nahoře do drdolu a dlouhým tělem. 

Učitel: Je to velice dlouhá doba, co jsem se připravoval sestoupit dolů, abych tuto věc
připravil, a byl jsem předtím Buddhy, Tao i Bohy. Pokud jsi to viděl, nech to prostě tak. 

Otázka: Když doma děláme cvičení, vystraší to naše předky? 
Učitel: Máš tolik připoutání. Nedokážeš ovlivnit ani životy svých rodičů a dětí, kteří teď

žijí, a stejně se ještě staráš o ty, kteří už zemřeli. Kultivace ve spravedlivém Fa přináší užitek
každému. Moje disciplína je ta nejvýhodnější – kultivujete mezi běžnými lidmi. Opakovaně
jsem řekl, že kultivace je velmi vážná věc. A stejně se bojíš o tohle a bojíš se o tamto a
neodbouráš toto citové pojítko a tamto citové pojítko.  Co v minulosti  znamenalo „opustit
domov a stát se mnichem“? U dnešních mnichů to teď lze těžko říci. V minulosti, když se
někdo stal  mnichem,  nehlásil  se ani  ke svým rodičům, úplně  odsekl  všechny své světské
vztahy a dostal dokonce nové jméno. Proč se mu dalo buddhistické jméno? Bylo to proto, aby
se zbavil všech svých světských tužeb a osvobodil se od jakýchkoliv obav z těch věcí a to, že
se do nich zapojí, aby si mohl zklidnit mysl a kultivovat. Kultivace je vážná věc. O ty věci se
nestarejte a jen se soustřeďte na kultivování sebe sama. Ale neměli byste doma uctívat své
předky, kvůli vám samotným a kvůli  těm mrtvým. Lidské bytosti a duchové nemohou žít
společně pod jednou střechou, protože jejich karmické vztahy v tomto světě se skončily. 

Otázka: Ovlivní Falun Dafa spekulování s akciemi? 
Učitel: (Žáci se ti  smějí.)  Jsi  připoután k hazardu. Řeknu ti,  že někteří  lidé vyskočí z

budovy, když v hazardu prohrají!  Přemýšlej  o mentalitě  osoby, když spekuluje s akciemi.
Řekl bych, že je teď pro některé lidi těžké rozeznat dobré od špatného. Někteří lidé se mě
ptali, jestli mohou hrát mahjong – nesnažíš se hazardem získat peníze druhých lidí? Není to
hazard?  Já  ti  každopádně  říkám  tohle:  naše  přednášky  nejsou  pro  obyčejné  lidi,  aby  je
poslouchali a brali je na lehkou váhu. Jsme zodpovědní k opravdovým praktikujícím, takže
přednášky jsou dány praktikujícím. Pokud chceš tam venku dělat cokoliv,  pak si posluž a
dělej, cokoliv se ti zachce, ale neobtěžuj se věnovat kultivaci. 

Otázka: Mám sedmiletého syna. Poslední dobou říká, že s vámi dělá ve snu cvičení a že
vás vidí i ve dne, jak děláte cvičení. Ale není ochotný se Falun Dafa učit. 

Učitel: Pak musíte zjistit, co se učí, a zda-li je to, co viděl, skutečné či falešné. Když se ve
velkém měřítku šíří spravedlivá disciplína,  démoni se všemožně pokoušejí  ji  podkopat.  Je
problém, pokud sám člověk nepraktikuje. 
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Otázka: V rychlém časoprostoru se život člověka už skončil. Proč tedy teď ještě můžeme
změnit svůj osud kultivací? 

Učitel: Je to proto, že [život] vaší hlavní bytosti ještě neskončil a my jsme schopni vrátit v
těch dimenzích čas zpět. Tohle jsou věci, které budu probírat ve svých přednáškách. Když už
o tom mluvíme,  mohu vám říci,  že  sám člověk svůj  život  vůbec  změnit  nemůže.  Žádný
obyčejný člověk by ho pro vás nemohl změnit, ani vám ho nemohou bezpodmínečně změnit
osvícené bytosti. A tak lidská bytost nemůže ovládat svůj vlastní život a o to méně životy
druhých. Někteří lidé chtějí počkat, až zbohatnou, vydělají hromadu peněz, postarají se o své
rodiny a zajistí jim pohodlný život a pak se začnou kultivovat. Jaký vtip! Každý člověk má
svůj vlastní osud, a i když je někdo váš milovaný, jak by vám mohlo být dovoleno, abyste
změnili život jiného člověka? Kromě toho, když vám nezbudou žádná trápení, jak se budete
kultivovat? Víte, kolik karmy mají a jak mají procházet životem? Je tohle něco, co můžete za
druhé řídit? Nemůžete. Někteří lidé si možná myslí: „Tomu nevěřím. Když vydělám hodně
peněz a zbohatnu, moji potomci to zdědí.“ Tím si nejsem tak jistý. Odnést to může přírodní
katastrofa, pohroma nebo oheň, anebo to mohou ztratit v hazardu nebo nějak jinak. Je těžké
říci, co se může stát. Záleží to na tom, zda mají štěstí. Když ne, nemohou zdědit nic. Jen vám
to vysvětluji. Každý člověk má svůj vlastní osud. Není to tak, že kdokoliv může změnit život
druhé osoby. To nepůjde. 

Ale může být změněn život kultivujícího? Ano. Jsou dva způsoby, jak ho změnit. Pokud
se dá člověk na cestu kultivace, jeho život může být změněn. Když se chce někdo věnovat
kultivaci, vystoupila jeho buddhovská povaha, takže se mu může poskytnout bezpodmínečná
pomoc. U jiných lidí se to tak lehkovážně provést nemůže. Protože kultivace nebyla předtím
součástí vašeho života, musí se pro vás udělat změny. Všechno se musí zreorganizovat; to jest
znovu uspořádat. To udělat lze. Je další situace. To jest, máme nějaké lidi, kteří jsou hluboce
připoutáni k věcem obyčejných lidí a druhým ubližují nemorálními prostředky nebo nějakými
jinými způsoby. Anebo se domníváte, že jste druhým neublížili a že to vypadá, že jste něco
získali svým úsilím a tak dále. Ve skutečnosti je toho, co můžete změnit, velmi málo. Možná,
že to, co jste svým úsilím udělali, bylo něco, k čemu jste měli úsilí vyvinout a jen tím jste to
mohli  dostat  – to také bylo uspořádáno. Ale i když doopravdy můžete některé malé části
změnit, nemůžete změnit celkový směr věcí. I drobná změna může vytvořit karmu. Jinak by
nebyl [rozdíl  mezi]  dobrými a špatnými lidmi.  Když jste upnuti k získání něčeho, u čeho
nebylo uspořádáno, abyste to v životě dostali, a vy to získáte nemorálními prostředky, to, co
obdržíte,  bude něco, co patří  druhým. A tak jste druhé zranili,  dlužíte druhým a vytváříte
karmu. To je ta myšlenka. A když to nesplatíte v tomto životě, budete to muset udělat v tom
příštím. 

Otázka:  Kvůli  svému chabému xinxingu  jsem tohle  míchal  s  další  praxí  a  o pár  dnů
později jsem si poškodil Falun. Co mám dělat? 

Učitel: Kultivace je vážná  věc,  ale  někteří  lidé  prostě  odrazování  neposlouchají  a  s
katastrofickými následky trvají na tom, že budou míchat praxe. Zabralo to dlouhé, táhlé roky,
dlouhé  časové  období  v  dějinách  a  mnoho  generací,  aby  se  Falun  a  celá  naše  sada
mechanismů  vytvořily!  Nejsou  to  věci  vytvořené  běžnými  lidmi.  Jsou  dost  cenné  a
vyprodukovaly nesčetné,  velké osvícené bytosti.  A ty je stejně jen tak ničíš  – tím,  že jsi
zároveň dělal jinou praxi, jsi ho zničil. Řeknu ti, povím ti něco na trochu vysoké úrovni – v
určitém smyslu je Falun vesmír a je nesčetněkrát cennější než tvůj vlastní život a tvá hlavní
duše.  A tys ho tak lehkovážně zničil.  Všichni o tom přemýšlejte.  Samozřejmě,  protože tě
zachraňuji,  nabízím ho. Pokud se můžete této praxi věnovat, udělejte to. Ale pokud [se jí
nevěnujete], nedá se nic dělat. Odteď nedám těm, jejichž Falun se poškodil, jenom tak další.
Pokud se opravdu chtějí učit a chtějí se ho učit celým srdcem, stejně ještě musím zjistit, zda
chtějí opravdu kultivovat a dokážou u toho vydržet. Pokud je někdo opravdu schopen se ho
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učit, pokud se ho může učit, může se mu dát soustava mechanismů a postupně si vlastní praxí
Falun vytvoří. 

Otázka: Učiteli Li, pokud jste Buddha, pak nemůžete říkat, že jsou všechny zákony zlé. 
Učitel: Slyšel  někdy někdo z mých žáků, že bych říkal,  že  jsou všechny zákony zlé?

(„Ne!“) Tento člověk je posedlý a jeho mysl je tak ovládána, že neví, co říká. Lidi s nejasným
hlavním vědomím nelze zachránit. Teď, v Období konce Dharmy, jsou věci zmatené. Kromě
toho, dají se ty znečištěné, zlé praxe a nepoctivé cesty nazývat zákony? Jaké zákony mají? Je
jen jeden Zákon – Zhen-Shan-Ren! Ostatní spravedlivé Zákony a náboženství jsou všechno
pravdy, které byly potvrzeny a ke kterým se osvítilo na různých úrovních ve vesmíru. 

Otázka: Co když si někdo nemůže ve snech udržet svůj xinxing? 
Učitel:  To znamená, že váš  xinxing není pevný a nedrželi  jste se vysokého standardu.

Důvodem je to, že jste ještě nepoložili pevný základ svého každodenního studia Fa. Proto se
opravdu musíte kultivovat ve skutečném životě – abyste tyto věci brali ve své mysli vážně.  

Otázka: Utvoří se Faluny pro ty, kdo se nezúčastnili vašich seminářů, ale praktikují tím,
že se řídí vašimi knihami? 

Učitel: Víte, že to, co učíme my, je kultivace a věci pro kultivaci na vysokých úrovních,
ne něco k léčení a udržování kondice. A tak jsou požadavky na lidi vysoké. Není to tak, že
když děláte cvičení, dostanete Falun. Bez ohledu na to, jak dobře nebo jak dlouho cvičíte,
když se nechováte podle standardu  xinxingu, který vyžadujeme, když na sebe nejste přísní,
neprosazujete ctnost a nestudujete Fa, nebudete mít nic a nic se neutvoří. Ale když se řídíte
požadavky  našeho  Fa,  dostanete  všechno.  Neujde  vám  nic  z  toho,  co  máte  dostat,  a  to
zahrnuje i to, když studujete sami. Všechna slova v mých knihách jsou má Těla Zákona, takže
přirozeně získáte všechno a nemusíte si vytvářet Falun sami. A také vás budou moje Těla
Zákona přirozeně ochraňovat. 

Otázka: Ve společnosti jsou lidé, kteří útočí na Falun Dafa před žáky Falun Dafa. Jak
máme Falun Dafa chránit?  

Učitel: Prostě je ignorujte. Není nutné se s nimi hádat nebo s nimi bojovat. Ať řeknou
cokoliv, nechte je být. Prostě je ignorujte, toť vše. Nevšímejte si jich a neposlouchejte je, toť
vše. 

Otázka: Mohou jít učedníci Falun Dafa do porodního sálu, kde jsou novorozenci?
Učitel: Proč  by  na  tom mělo  záležet?  Některé  vaše  otázky  jsou trochu naivní.  Když

kultivujete v Dafa, nemáte se čeho bát. Jedna spravedlivá mysl pokoří sto zel. Kromě toho
není porodní sál zlý. Pro miminka je to ve skutečnosti dobré. 

Otázka: Nesou qigongové knihy od autorů, kteří nejsou qigongoví mistři, posedající věci
nebo věci zlých démonů? 

Učitel: Řeknu vám, že to, zda je člověk spisovatel nebo podobně, pokud není qigongový
mistr, ti posedající duchové a jiné zmatené věci ho budou při psaní qigongových knih ovládat.
Odkud  pocházejí  jeho  nápady?  Myslí  si,  že  jsou  od  něj  samotného.  Také  jsou  nějací
spisovatelé, kteří chtějí psát věci o qigongu, a tak dělají rozhovory s falešnými qigongovými
mistry, jelikož nevědí, jak ti [falešní] qigongoví mistři svůj gong získali. Oni také mohou ty
věci pozvat a to, co píší, jsou ty věci. Tam venku je teď zmatek a jsou všechny možné falešné
qigongy.  I  kdyby  v  nich  žádné  špatné  věci  nebyly,  jak  by  mohlo  něco  napsaného  ne-
qigongovým mistrem vést vaši kultivaci? 
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Otázka: Ve volném čase po praktikování si hledám nějaké knihy ke čtení. Je to hlavně
kvůli tomu, že nerozumím jistým výrazům a názvosloví, proto si chci číst víc, abych to lépe
pochopil, než že bych se chtěl učit víc kultivačních cest. 

Učitel: Nepokoušej se to ospravedlňovat. My jsme zde k vám zodpovědní. To, co se v
těch  kultivačních  cestách  probírá,  patří  těm  kultivačním  cestám  a  obsahuje  faktory  těch
kultivačních cest. Mohly byste je v naší praxi používat? Co se týká toho, co probíráme a co
vyučujeme, jiná názvosloví nemají významy naší praxe. Jejich cvičební pohyby a každé slovo
v  těch  knihách,  které  jsou  posedlé  démony,  všechno  to  ty  věci  obsahuje.  Když  je  čteš,
dostanou se ti do těla. S ohledem na vědomosti o kultivaci a buddhistické studie, vyberu k
publikaci  nějaké historické postavy z kultivace.  Jsou dobré a čestné a mohou sloužit  jako
četba pro vaše obecné znalosti a pomoci vám to pochopit. 

Otázka: Co máme dělat s našimi poznámkami o Učitelových odpovědích na otázky během
semináře?  

Učitel: Uschovejte je.  Také bych rád řekl,  že někteří  z vás zde v obecenstvu máte ve
zvyku dělat  si poznámky,  ale celkem vzato jsou ti,  co si dělají  poznámky, ti,  kdo nejsou
schopni přednášce dobře naslouchat. To proto, že věnují pozornost dělání poznámek a stejně
často nedokáží  ani všechno sepsat,  ani všechno vyslechnout.  Musíte  poslouchat  s  klidnou
myslí. Když jsou vaše poznámky neúplné a vy se těmi poznámkami řídíte, výsledky nemusí
být dobré. Říkám vám tohle, abych se s vámi podělil o to, co se lidé naučili  z početných
případů těchto věcí od doby, kdy jsem začal semináře pořádat. Mnoho lidí to dělalo. To, co
učím já, nejsou teorie mezi obyčejnými lidmi, takže výsledek [psaní poznámek] obvykle není
dobrý,  protože  nemůžete  ani  všechno slyšet,  ani  si  všechno poznamenat.  Později  pro vás
budeme mít knihy ke čtení.

Otázka: Mají výsledky našeho praktikování něco společného s našimi náladami?
Učitel: Když  máte  špatnou  náladu,  neměli  byste  cvičení  dělat.  A  obzvlášť  když  jste

rozčilení,  byste  je  měli  dělat  ještě  méně.  Při  kultivaci  ve  spravedlivém  Zákoně  musíte
praktikovat Ren. Praktikování Ren se nedělá potom, co se vám nálada změní na špatnou nebo
jste  se  rozčílili.  Když  máte  špatnou  náladu,  jak  budete  dělat  cvičení?  Když  jste  v  srdci
rozladění a naštvaní, jak byste se mohli uklidnit se všemi těmi myšlenkami, které ze vzteku
pocházejí? Jak byste mohli  při praktikování docílit  dobrých výsledků? Když neděláte věci
podle  Fa,  když  se  nekultivujete  čestně,  kultivujete  ve  zlé  cestě.  To,  že  děláte  cvičení,
neznamená, že praktikujete v tomto Fa. Je hodně mistrů, kteří lidi učí věci, ale lidé nedodržují
xinxingové a morální standardy, které jejich mistři vyžadují. A tak to, co nakonec získali, byly
zlé a zmatené věci. I když mohli vyučovat dobrou praxi, výsledkem té jedné praxe mohou být
různé  věci.  Musíte  opravdově  následovat  xinxingový standard  mistra.  Kultivační  praxe  je
velice vážná věc. 

Otázka: Ovlivní čtení starých a moderních knih o lékařství [naši praxi] Falun Dafa? 
Učitel: Neovlivní  ji  to.  Čtení  lékařských  knih  ji  neovlivní.  Ale  nečtěte  ty  knihy  o

qigongovém lékařství, které se píší dnes. 

Otázka:  Jedna  kniha jógy  probírá  písma o  jednom bohu a  říká,  že  tento  bůh stvořil
všechny vesmíry.

Učitel: Neposlouchejte  ty  věci.  Jaká jóga?  V Období  konce  Dharmy není  čistá  země
nikde.

Otázka: Je ctnost vyměněna za to, co získáme prací? 
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Učitel: Také to souvisí s tím, kolik ten člověk dává. Zpravidla je sama práce dáváním.
Když někdo dostane víc, než dává, bude muset vydat ctnost. 

Otázka: Co když si jen kultivujeme xinxing, ale neděláme cvičení?
Učitel: Pak  jsi  jen  dobrým člověkem,  a  ne  kultivujícím.  V  budoucnu  můžeš  být  jen

dobrým člověkem a být ve svém příštím životě odměněn štěstím. 

Otázka: Proč postrkujeme Falun, aby se otáčel jen čtyřikrát, místo devětkrát?
Učitel: Postrčit čtyřikrát stačí, aby to fungovalo. Pokud zatlačíš mockrát, bude tě bolet

břicho a nafoukne se. Samozřejmě, když se to učíš, nezáleží na tom. Ale až se to naučíš,
neměl bys ho při cvičení tlačit přehnaně mockrát. Pokud to uděláš, nafoukne se ti břicho. 

Otázka: Je v pořádku dělat cvičení měsíc před porodem? 
Učitel: Samozřejmě, že je. To není problém. Žádné rázné pohyby tam nejsou.

Otázka: Je jedna osoba, která se nezúčastnila Učitelových seminářů a po pátém cvičení
přišla s nějakými dalšími pohyby. 

Učitel: Pak ji ovládá něco jiného. O tomhle jsem předtím hovořil: to, co učíme, je jen
těchto pět cvičení. Jí se [ty pohyby] líbí, a když je radostí bez sebe, řídí se tím a začne je dělat.
Pokud je nechceš, přestaň je dělat a ony zmizí. Ale když se jimi řídíš a líbí se ti víc a víc –
„Jo, to je výborné“ – pak tě budou řídit, abys dělal nějaké věci. Ale všechny ty věci – ať už
jsou jejich pohyby jednoduché nebo ne – vašemu tělu škodí. Ačkoliv ty pohyby můžeš dělat,
všechny ubližují tomu, co máš v těle, a zakrátko by tě mohly zničit. 

Otázka: Může věřící katolík praktikovat Falun Dafa?
Učitel: Rozebírat tento předmět by mohlo zahrnovat věci na velmi vysokých úrovních.

Asiatům mohu říci jen to, abyste rázně postupovali  ve vaší kultivaci do maxima. Je těžké
narazit na Velký Zákon, spravedlivý Zákon. To je vše, co vám mohu povědět. Kdyby mohla
dnešní náboženství lidi zachránit, nepřišel bych, abych učil Dafa. A vůbec, osviťte se k tomu
sami.  Jste teď lidské bytosti  a nebudete  moci  přijmout,  když budu věci probírat  na příliš
vysoké úrovni. 

Otázka: Mají mladí lidé, kteří praktikují Falun Dafa, dovoleno zamilovat se do někoho
opačného pohlaví? 

Učitel: Jak jsem vám už řekl, na této úrovni není možné, abyste opustili všechno, a vy
byste toho ani nebyli schopni. Samozřejmě, někteří lidé tyto věci dokáží brát zlehka. Nicméně
vám řeknu, že u těch, kdo kultivují ve společnosti, vás nepobízíme, abyste byli takoví. Ale ve
Falun  Dafa  opravdu  máme  řadu  kultivujících  v  klášterech.  Až  budeme  mít  v  budoucnu
kláštery, ty jim mohou poskytnout prostor pro kultivaci. Když se mnozí mniši začnou věnovat
kultivaci ve Falun Dafa, jejich kláštery jim možná budou dělat spoustu problémů, takže jim v
budoucnu  musíme  poskytnout  prostory  ke  kultivaci.  Ale  u  těch,  kdo  kultivují  mezi
obyčejnými lidmi, vás nepobízíme, abyste touto cestou šli. Kdyby každý kultivoval ve Falun
Dafa a nikdo se neoženil nebo nevdal, pak by se budoucí generace nerozmnožovaly a lidské
bytosti by vyhynuly. To by nešlo. Takže v současné době se můžete vzít, mít rodinu a založit
kariéru. Ti, kdo kultivují mezi obyčejnými lidmi, by měli být do co největší míry takoví jako
obyčejní lidé. Dám vám příklad: Když se neoženíte nebo nevdáte, vaši rodiče o vás budou mít
strach a nebudou vás chápat a ostatní vám nebudou rozumět. Přizpůsobit se stavu obyčejných
lidí je pro naši kultivaci dobré, protože to nejsložitější prostředí vytváří nadprůměrné jedince. 

Otázka: Velký Mistře, můžete promluvit o svých námluvách? 
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Učitel: Ty zde nejsi, aby ses učil Fa. Proč jsi tady? Co ještě bys chtěl vědět? Kultivace je
velice vážná věc a tebe stejně pořád pohání  qing a jsi k těmto věcem připoután. Jak velká
mezera tohle je!

 Otázka: Až úspěšně dokončíme kultivaci ve Falun Dafa, můžeme odejít do jiných světů? 
Učitel: Můžete jít, kam budete chtít, protože úspěšně dokončíte kultivaci. Tuto otázku se

ptáš  teď,  ale  v  budoucnu,  až  opravdu  úspěšně  dokončíš  kultivaci,  budeš  se  jednoho  dne
strašně stydět za [to, co říkáš]! Nevíš, co říkáš. To, co máš teď, je lidské uvažování, a ne
myšlenky v říši Boha. 

Otázka: Když meditujeme, požaduje se od nás, abychom měli mysl jasnou, čistou a bez
záměrů nebo jakýchkoliv myšlenek. Máme tedy kultivovat a dosáhnout tohoto stavu mysli, co
se týká našeho xinxingu? 

Učitel: Ano! Ale docílit toho můžete jen postupně. Vždy dávejte pozor: bez ohledu na to,
do jaké míry jste vstoupili do klidu, musíte si být vědomi toho, že tady meditujete a děláte
cvičení. Tuhle jednu myšlenku si musíte udržovat v mysli; jinak ztratíme vědomí a nebudete
si vědomi ničeho. Pak nebudete kultivovat sebe. 

Otázka: Když studenti  ve škole pilně studují,  aby se dostali  na vysokou školu a dělají
správně podle vůle svých rodičů, je to proti Zhen-Shan-Ren? 

Učitel: To nejde proti Zhen-Shan-Ren. Je snadné splést si věci, které jsou připoutání a
které  ne.  Můžu  vám  říci  tohle:  To,  co  děláte,  abyste  dosáhli  nějakých  osobních  cílů  a
uspokojili své vlastní zájmy a touhy, jsou připoutání, zatímco věci, které děláte pro veřejnost,
pro společné dobro, pro druhé nebo když se snažíte odvést dobrou práci v zaměstnání a ve
škole, jsou tím, co byste měli dělat.  Přemýšlejte o tom: Pro žáka [Falun Gongu], který je
studentem ve škole, je jeho přirozenou povinností dobře studovat, jelikož je student. Někteří
lidé si myslí: „Mým cílem je jen dostat se na vysokou.“ Samozřejmě, cílem studia je postupně
stoupat ještě výš – od základní školy po školu střední a pak na vysokou a tak dál. Nemůžete
zůstat na základní škole navždy! To je jisté. Takže to není nesprávné, když chceme jít na
vysokou školu. Nicméně pokud dobře nestudujete a pořád přemýšlíte o tom, jak se dostat na
vysokou, dostat na vysokou, dostat na vysokou, pak bych řekl, že je to připoutání. Takže o
tom přemýšlejte, podívejme se na to z jiného úhlu: Když jste studentem, je vaší přirozenou
povinností dobře studovat a zasloužit si to, co pro vás vaši rodiče, školy a učitelé udělali. Vaši
učitelé se za vás obětovali, aby vám dali přednášky. Vaši rodiče platili školné a vychovali vás.
Takže  si  musíte  zasloužit  snahu  vašich  rodičů  a  učitelů  a  tvrdě  pracovat,  abyste  dobře
studovali. Nedostali byste se pak přirozeně na vysokou školu? Pokud pořád přemýšlíte nad
tím, jak se dostat na vysokou, dostat na vysokou, a přesto dobře nestudujete,  jak byste se
mohli na vysokou školu dostat? Nemusíte pořád myslet na to, že se chcete dostat na vysokou
školu. Nebylo by to plýtvání energií, kdybyste se na ni dostat nemohli? Nemyslete na to, že se
dostanete na vysokou školu, prostě tvrdě pracujte na tom, abyste dobře studovali, a to stačí.
Když si budete na studiích vést dobře, vysoká škola nebo univerzita přijde, není to tak? Tak to
funguje. Některé věci jsou velmi jednoduché, ale vy z nich můžete být snadno zmateni. A pak
jsou mezi námi nějací lidé, kteří provádějí vědecký výzkum nebo studie – považuje se to za
připoutání? Výsledky vaší práce a ty věci, které děláte, jsou pro dobro veřejnosti a slouží širší
společnosti a druhým. Je vaší povinností ty věci dělat dobře. A pokud jste dělník, také byste
měli dělat dobrou práci a opravdu si mzdu a finanční vyrovnání zasloužit, není to tak? To
proto, že praktikující by měl předvést, že je dobrým člověkem, ať už je kdekoliv. 

Otázka: Když dělám cvičení,  vstoupím do stavu, ve kterém na sebe úplně zapomenu a
neslyším ani zvuk kolem sebe a mám pocit, jako by mi zmizelo tělo. 
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Učitel: To je dobrý stav. Vyžadujeme, abyste při cvičení vstoupili do stavu klidu a mohou
vzniknout dvě situace. Naše praxe není jako ostatní, kde si člověk není ničeho vědom, když
tam sedí a o pár hodin později se dostane z ding a pomyslí si: „Ty jo, je to, jako bych tu seděl
jen chvilku, jen tak deset nebo dvacet minut.“ Ale podívá se na hodiny a zjistí, že uplynula
dlouhá doba. A je štěstím bez sebe, myslí si, že jeho schopnost dosáhnout ding je skvělá a že
praktikoval opravdu dobře. V jiných kultivačních cestách by každý řekl, že je dobrý, ale já
bych řekl,  že  je  jeho situace  smutná,  velice  smutná!  Víte,  v  naší  kultivaci  se  kultivujete
opravdu vy sami a vy sami opravdu dostanete  gong. Takže i když jste ve stavu hlubokého
ding, musíte si být vědomi toho, že tady cvičíte. Můžete zažít stav zmiňovaný v této otázce –
nevíte, kam zmizely vaše nohy, tělo, paže nebo ruce, máte pocit, že vám zmizela i hlava a je
to, jako by existovala jen jedna věc, a to vaše povědomí, že tady cvičíte. To je velice dobrý
stav. Kromě toho můžeme také zažít další stav, kdy se cítíme, jako bychom seděli ve skořápce
a nemůžeme se hýbat – je to opravdu příjemné – a přesto víte, že tu děláte cvičení. Tento stav
se může také objevit.  

Otázka: [Jednou] jsem se probudil uprostřed noci a zjistil, že dělám nějaké pohyby Falun
Dafa. Cítil jsem silný proud energie a jak se Falun točí. 

Učitel: Pokud  to  opravdu  byly  pohyby  Falun  Dafa,  tak  je  to  dobré.  Je  možné,  že
praktikovala tvoje hlavní duše, pomáhala ti praktikovat. Pokud to byly jiné pohyby, pak je to
problém.

Otázka: Když dělám první čtyři cvičení, v těle mám sílu, která mě nutí se kolébat. 
Učitel: Máme hodně lidí,  kteří  jsou  dost  citliví.  Když se  jim uvnitř  těla  Falun otáčí,

kolébají se s ním. Nepohybujte se s ním. Někteří lidé citliví nejsou a nemohou cítit vůbec nic,
i když je otáčecí síla silná. Stav každého člověka je jiný. 

Otázka: Mnoho let jsme praktikovali tantrismus a teď máme nadpřirozené schopnosti a
můžeme se spojit s Mistrovými Těly Zákona. Pokud je to skutečné, pomůže nám to vést naši
praxi ve Falun Dafa? 

Učitel: Nepomůže  –  vůbec  to  nepomůže.  Tantrismus  sestává  z  principů  Tathágatova
zákona na této nejnižší úrovni ve vesmíru, takže jak by mohl pomoci vést Fa vesmíru? Řekl
jsem vám, že se dá těžko říci, zda je to, co vidíte, skutečné nebo falešné. I kdyby to, co vidíte,
skutečné bylo, bylo by velmi těžké dosáhnout úrovně, kdy se spojíte s mými Těly Zákona.
Ona by s vámi takto nekomunikovala. Jsou to ty věci, které jste se učili předtím, které to
vykouzlily, aby vás podvedly. Takže s těmito věcmi buďte opatrní. Nadpřirozené schopnosti
nevyjadřují úroveň člověka; je to jeho xinxing, co vyčleňuje úroveň jeho Stavu dosažení.  

Otázka: Mohu si psát deník, abych své nedostatky prozkoumal s Učitelovým Dafa? 
Učitel: Řekl bych, že není nutné si je psát. Ale pokud si je psát chceš, můžeš jít na to.

Úplně postačí, pokud v srdci víš, cos udělal špatně, a v budoucnu věnuješ pozornost studiu Fa
a zlepšování se. 

Otázka:  Když čtu Mistrova díla,  často se zdá, že  několik  řádků textu  svítí.  A když  to
prozkoumám,  zjišťuji,  že  jsou  přesně  o  problému,  který  v  té  době  zažívám.  Dává  mi  to
Učitelovo Tělo Zákona nápovědu? 

Učitel: To je všechno moc Zákona, kterou Dafa nese. V každém slově jsou [obsažena]
Těla Zákona Buddhů, Taů a Bohů. 
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Otázka: Proč mě během určitého období vaše Tělo Zákona potrestalo pokaždé, když jsem
udělal něco špatného nebo něco špatného řekl, ale během jiného časového období neudělalo
vaše Tělo Zákona nic, když jsem udělal nebo řekl špatné věci?  

Učitel: Pořád se o tebe staralo, a tys stejně stále dělal chyby a nelitoval jich a nezměnil
ses. Takovéto náznaky se ti nemohou dávat pořád. Mimochodem o něčem pohovořím. Mnoho
žáků chce vždy komunikovat s mými Těly Zákona a jejich důvodem je to, aby se zeptali na
jisté věci, na věci v jejich kultivaci a tak dál. Řeknu vám tohle: Prostě se jen pusťte do toho a
kultivujte a určitě budete vědět to, co vědět máte. Jsou věci, které vědět nemáte, a to znamená,
že ještě není čas, abyste o nich věděli.  Pravidelně a hodně čtěte knihy, čtěte je pečlivě,  a
všechny vaše  problémy se vyřeší  –  je  tam všechno.  Ať už  máte  problémy,  které  si  ještě
neuvědomujete,  anebo máte těžké otázky, po opravdovém studiu Fa objevíte,  že už žádné
otázky nemáte – každičký problém bude snadno vyřešen. 

Otázka:  Je pravda,  že  pokud člověk  dosáhne Odemčení  gongu a Osvícení,  získá Stav
opravdového dosažení a bude moci jít do Falunového ráje? 

Učitel: Jsou dva druhy osvícení – „postupné osvícení“ a „náhlé osvícení“. A to Osvícení
na konci, kdy se všechno opravdu otevře,  se nazývá Dovršení.  Ale někteří  lidé se mohou
kultivovat a dosáhnout Odemčení gongu a Osvícení pouze uvnitř Tří říší. To není Dovršení a
oni  Stavu  opravdového  dosažení  nedosáhnou.  Co  říkám,  je  to,  že  někteří  lidé  nedokáží
vynaložit  tolik  úsilí  a  nemají  tak  silné  odhodlání  pro  kultivaci,  takže  nedosáhnou  Stavu
opravdového dosažení a tím pádem nebudou moci jít do Falunového ráje. Budou takoví, co se
osvítí uvnitř Tří říší, protože jsou schopni kultivovat jen do té úrovně. Ti, co kultivují Dafa,
nemusí jít  všichni do Falunového ráje. Pro ty, kdo dosáhnou Dovršení na vyšších Stavech
dosažení, jsou vyšší ráje. 

Otázka: Je to kvůli qingu, že lidské bytosti spadly do této fyzické dimenze? 
Učitel: Není to tak u každého. Tam nahoře žádný qing není – existuje jen ve Třech říších.

Spadli  jste,  protože  už  jste  tam  nahoře  nesplňovali  standard,  proto  jste  spadli.  V  lidské
dimenzi je qing nejsilnější. Qing je základní zdroj pro množení připoutání. 

Otázka: Jak můžeme rozlišit posedající duchy od duše? 
Učitel: V současnosti je rozlišit nemůžete. Nezajímejte se pořád o tyto věci. Ti posedající

duchové se mohou projevovat ve velikostech tak velkých, jako je vaše tělo,  a vaše tělo z
minulosti se také může v tomto životě ukázat, takže je pro vás ohromně těžké říci, zda je to
tělo  z  vašeho  předchozího  života,  nebo posedající  duch.  Někteří  posedající  duchové  jsou
uvnitř  těla  osoby a  někteří  jsou venku.  Ty,  co  dřepí  na temeni  hlavy člověka  nebo jeho
ramenech nebo mu obkročmo sedí za krkem, lze poznat poměrně snadno. Co se týká těch, co
se krčí v těle člověka, ty nebudeš moci rozeznat. Ti, kdo kultivují Dafa, nemají problémy jako
například být posedlý – to rozhodně není dovoleno. 

Otázka: Mohl byste nám říci, jak se říká těm, kdo jsou nad Buddhy? 
Učitel: Co myslíš tím „ti, kdo jsou nad Buddhy“? Běžní lidé nebudou mít nikdy dovoleno

vědět  věci  na  tak  vysoké  úrovni.  Obecně  jsem mluvil  o  dvou  hlavních  školách  –  škole
buddhismu a škole taoismu. Ti,  kdo jsou nad nimi,  jsou Buddhové a Taové.  Pokud tohle
budeš  brát  jako vědomost  [namísto  jako část  kultivace],  postupně,  jen  pár  dní  potom,  co
vyjdeš  z  těchto  dveří  a  opustíš  tento  seminář,  si  nebudeš  nic  pamatovat.  Budeš  mít  jen
celkový dojem z toho, o čem jsem hovořil, a budeš mít v hlavě zmatek a nebudeš schopen si
na cokoliv vzpomenout. Z pamětí těch, kdo nemohou praxi kultivovat, to bude vymazáno,
protože obyčejní lidé nemají dovoleno tyto věci vědět. 
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Otázka: Jaký je opravdový význam qingu v Buddhově Zákonu? 
Učitel: Je to faktor na nejnižší  úrovni vesmírného Velkého Zákona a rysů vesmíru. V

minulosti jsme o této základní věci nikdy nemluvili. V buddhismu hovoří o připoutáních – o
tomto připoutání,  tamtom připoutání...  My jsme o různých připoutáních  mluvili  také.  Ale
buddhismus nehovořil o tom, co je kořenem připoutání. My jsme vám to zde jasně vysvětlili:
jsou výsledkem existence qingu. Takže samozřejmě, pokud chce člověk dosáhnout v kultivaci
Stavu opravdového Dosažení, musí se v podstatě tohoto qingu zbavit. 

Otázka: Když cvičíme, jazyk by se nám měl přemostit [k hornímu patru]. Ale co se stane,
když nosíme rovnátka a nemůžeme to udělat? 

Učitel: Nošení rovnátek nic neovlivní. I kdybyste v puse drželi olověný plát, nezáleželo
by  na  tom.  Gong může  tím  vším  proniknout.  Nezáleží  na  tom.  Nevyužíváme  qi,  ale
kultivujeme gong. 

Otázka: Kým jste byl v předchozím životě? 
Učitel: Já jsem jen Li Hongzhi. V žádném případě nejsem Buddha Šákjamuni. 

Otázka: Je Svatý král Falunu, o kterém jste ve svých minulých přednáškách hovořil, tentýž
Svatý král Falunu, o kterém se zmiňoval Šákjamuni v sútře Nádherná Dharma lotosového
květu? 

Učitel: Buddha Šákjamuni v dějinách zmínil Svatého krále Falunu. Buddha Šákjamuni se
předtím mnohokrát zmiňoval  o Kole Zákona a Svatém králi  Falunu. Když se lidé později
snažili vzpomenout na věci, které Buddha Šákjamuni řekl, už je nedokázali plně vyjádřit. A
tak lidé  později  nemohli  pochopit  původní význam toho,  co Buddha Šákjamuni  řekl,  což
způsobilo  nesprávné  výklady.  Pak  se  objevily  věci  jako  „stříbrné  kolo“,  „železné  kolo“,
„bronzové kolo“ a tak dále,  což si  všechno vymysleli  lidé později.  A mluvili  o  tom, jak
Buddha Šákjamuni otáčí Kolem Zákona, a tak dál. Pokud se jedná o tohle, Buddha Šákjamuni
vůbec  nemluvil  o  tom,  že  Kolem  Zákona  otáčí  on.  Buddha  Šákjamuni  mohl  předvídat
budoucnost a viděl a věděl, že se taková věc v budoucnosti stane. 

Otázka: Když dělám v noci meditaci Zesilování božských sil, začnu usínat brzy poté, co
začnu. 

Učitel To  rozhodně  není  dobře.  Tento  problém  musíš  překonat.  Jinak  ten,  kdo  se
kultivuje, nemusíš být ty. Musíme praktikovat kultivaci vědomě. Když usneš hned, jakmile
začneš meditovat, skutečně nepraktikuješ a pouze spíš vsedě. To je také zasahování. 

Otázka:  Vnímající  bytosti  v  Čisté  zemi  nejvyšší  blaženosti  nemají  žádné  starosti  ani
trápení. Jak kultivují? 

Učitel: Jak  jsem  vám  říkal,  člověk  nemůže  kultivovat,  pokud  nemá  žádné  trápení  a
starosti. Proto je velmi těžké v Zemi nejvyšší blaženosti kultivovat. 

Otázka: Jaké je Zákonné jméno Učitelových Těl Zákona? 
Učitel: Moje Tělo Zákona jsem já – jsou jedno. Není to snadné pochopit. Nemá „Zákonné

jméno“. Je to jen Li Hongzhi. 

Otázka: Když máme v kultivaci otázky, můžeme je probrat se zkušenými žáky, o kterých si
myslíme, že si vedou v kultivaci poměrně dobře? 

Učitel: Pro žáky není problém, když se ptají a probírají věci mezi sebou. Je to dobře.
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Otázka: Jednou, když jsem pracoval, nechtěně jsem vnímal, jak mi bod uprostřed čela
mezi obočím vysílal růžové světlo, modré světlo a stříbrné světlo. [Co to znamená?]

Učitel: Je to jev, když se ti otvírá třetí oko. Existuje nespočet různých jevů. Někteří lidé se
ptají:  „Naše  energie  je  světlo,  tak  jak  nám existuje  v  těle?“  Včera  jsem přečetl  lístek  s
dotazem,  ale  neměl jsem čas  ho zodpovědět.  Řeknu vám tohle:  Vy to vidíte  jako světlo,
protože to je jen to, jak se projevuje těm, jejichž úroveň třetího oka je nízká, zatímco ono
existuje jako skutečná a konkrétní věc. Když není úroveň vašeho třetího oka vysoká, bytosti v
jiných dimenzích se vám zdají jako světlo, protože jejich energie je silná. Když je úroveň
vašeho třetího oka velmi vysoká, zjistíte, že věci tam jsou reálnější a konkrétnější než věci,
které svýma očima vidíte tady. Proto kultivující  v minulosti  říkali,  že lidská společnost je
iluzorní. 

Otázka: Řekl  jste,  že se máme zbavit  všech připoutání,  ale není vaše touha zachránit
všechny vnímající bytosti připoutáním sama o sobě? 

Učitel: Tento  člověk  to  má  opravdu  popletené!  Když  vidíte,  jak  se  člověk  topí,  je
připoutání ho vytáhnout a zachránit? Já jsem vás přišel spasit. Nepřišel jsem kultivovat. To
vám musí být jasné. A také dělám ještě větší věci. To jen v lidském světě učím Fa. 

Otázka: Když se z naší touhy zachránit všechny vnímající bytosti a vymanit je z utrpení
vynoří soucit (cibei), počítá se to jako qing? 

Učitel: Soucit,  o  kterém mluvíš  ve  svém současném [kultivačním]  stavu,  pramení  ve
skutečnosti z qingu. Soucit není qing! Qing mají běžní lidé. Jen pokud vystoupáte a už qing
nemáte, můžete opravdu pochopit, co to soucit je. 

Otázka: Někdo, jehož třetí oko je na poměrně vysoké úrovni, často říká žákům, jakého
stupně dosáhli v kultivaci. 

Učitel: Poškozuje Falun Dafa. Řeknu vám: Ty věci byste nikdy neměli poslouchat ani jim
věřit. Co se týče úrovně, které člověk v kultivaci dosáhl, nikdo nemá absolutně dovoleno o
tom jen tak mluvit. Někteří lidé, hnáni touhou se předvádět, o těchto věcech rádi hovoří. Ani s
otevřeným  třetím  okem  nemusíte  nutně  vidět  úroveň,  jaké  ve  své  kultivaci  dosáhl.  V
mimořádně zvláštních případech, kdy je někdo doopravdy velice dobrý a může to opravdu
vidět,  vám to  neprozradí.  Když spolu  sdílíme  a  zkoušíme se společně  zlepšit  a  mluvit  o
věcech jako „jistý prvek tvého gongu je“ takový a takový nebo „v kultivaci sis vyvinul něco
dobrého“, to je v pořádku. Ale když mluvíte o tom, jak vysoké úrovně jste v kultivaci dosáhli,
na jak vysoké jsem já, na jak vysoké jsi ty nebo na jak vysoké je on, pak je to podkopávání
Fa.  Takový  člověk  nemá  absolutně  dovoleno  tyto  situace  vidět.  Nepovzbuzuje  on  lidská
připoutání?  Může se mezi  vámi  objevit  soupeření  a  všechny další  možné věci.  Řeknu to
znovu: Vždy byste měli jako měřítko brát úroveň kultivace xinxingu člověka. Takové věci by
udělali jen lidé, jejichž xinxing není vysoký. Pak pokud něčí xinxing není vysoký, mohl by být
vysoký jeho gong? A pokud není vysoký jeho gong, mohl by vidět věci přesně? 

Otázka: Noví studenti získali od Mistra během seminářů Faluny, mechanismy qi a Těla
Zákona a všechny jsou nesmírně cenné. Když vycházíme z vesmírného principu „žádná ztráta,
žádný zisk“, co bychom za to měli dát? 

Učitel: Moje Tělo Zákona vás ochraňuje – nedává se vám. Opravdu, já jen chci, abyste
získali Fa, kultivovali se, vrátili se ke svému původnímu, pravému já – jen vás žádám, abyste
toužili se zlepšit. 

Učitel: Je rozdíl mezi Falunem v tantrismu a Falunem, o kterém mluvíte vy? 
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Učitel: Není to ta samá věc. Jejich Falun je v myšlence člověka a ovládají ho úmyslné
záměry člověka, kdežto můj je opravdový, hmotný a konkrétní. 

Otázka:  V  Hongkongu  jsem navštívil  velkou  sochu  Buddhy  v  Chrámu nebes.  Učiteli,
řekněte nám prosím, proč by lidé v dnešní společnosti stavěli tak velkou sochu Buddhy? 

Učitel: Je to něco, co chtěli udělat obyčejní lidé. Hodně lidí dnes v buddhismu přemýšlí o
postavení větších chrámů. Všechno jsou to věci obyčejných lidí. 

Otázka: Pokud někdo uspěje v kultivaci a dosáhne Dovršení, uvidí tam nahoře Mistra?
Učitel: Pokud opravdu kultivujete, můžeme mě vidět i před dosažením Dovršení. Takže

po dosažení Dovršení mě samozřejmě uvidíte. 

Otázka: Co jsou to klášterní učedníci? A co jsou to opravdově kultivující učedníci? 
Učiteli: Klášterní  učedníci  jsou  ti,  kdo  následují  kultivační  formu  klášterů.  To  jsou

klášterní učedníci. Opravdově kultivující učedníci jsou ti, kdo se opravdově kultivují. 

Otázka: Jsem student. Můžu číst a dělat domácí úkoly s překříženýma nohama? 
Učitel: Když u čtení a dělání domácích úkolů překřížíš nohy, jen si procvičuješ překřížení

nohou a nepočítá se to za meditaci. V každém případě je to pro tebe také dobré. Může ti to
pomoci, abys mohl dlouho zůstat s překříženýma nohama. Je to pouhé procvičování nohou. 

Otázka: Když člověk dosáhne stavu Tří květin nad hlavou, je jeho Vypěstované dítě velké
jako lidské tělo? 

Učitel: To je nemožné. Vypěstované děti těch, kdo dosáhnou Tří květin nad hlavou, jsou
pouze  o  velikosti  jednoletého  či  dvouletého  dítěte  –  a  to  platí  jen  pro  ty,  co  se  dobře
kultivovali. U někoho jsou o velikosti dětí, které mají jen několik měsíců. 

Otázka: Když jsou bytosti stvořeny, jsou přizpůsobeny vlastnostem vesmíru a měly by mít
jen Zhen-Shan-Ren. Proč by tedy měly mít vrozené vlastnosti? 

Učitel: Vlastnosti  jsou  věcí  povahy  člověka.  Jeden  člověk  může  mít  tendenci  být
netrpělivý  –  jeho  povaha  je  poměrně  netrpělivá  a  všechno  dělá  rychle.  Další  člověk  má
pomalý temperament a všechno dělá bez spěchu. Povaha člověka je jeho povahou. Jsou to dvě
odlišné věci. Proč může původní hmota tvořit různé věci – dřevo, železo a tak dále? To je
jedna věc. Ale ty všechny mají povahu Zhen-Shan-Ren. 

Otázka: Mají velké mudry, které děláte, stejný význam jako vaše vyučování Fa? 
Učitel: Vzkazy, které se tím přenášejí, jsou na poměrně vysoké úrovni. Každopádně není

pro lidské bytosti snadné Fa získat a tento předurčený vztah se nepřihodil snadno. Jen vás
pobízím, abyste tuto příležitost nepromarnili. 

Otázka: Může člověk kultivovat na úroveň, jež předčí úroveň jeho rodičů, kteří porodili
jeho [hlavní] duši? 

Učitel: Nepopouštěj teď uzdu své fantazii. Řeknu vám: nevíte, na jak nízké úrovni teď
jste, a přesto se odvažujete myslet na věci tak vysoké. To, jak vysoko může člověk skrze
kultivaci dosáhnout, záleží na jeho schopnosti vydržet a poměru materiálu ctnosti a karmy,
které má. Jinými slovy váš vrozený základ a schopnost vydržet – tyto faktory rozhodují o
tom,  jak  vysoko můžete  v kultivaci  dosáhnout.  Takže  když řeknete:  „Já  zkrátka  chci  tak
vysoko dosáhnout“, a přesto takovou schopnost vydržet nemáte, zblázníte se. Ale nic není
absolutní. To jen právě teď je tvoje myšlení myšlením člověka. 
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Otázka: Červená, oranžová, žlutá, zelená, indigově modrá, modrá, fialová, pestrobarevná
a bezbarvá – tyto představují různé úrovně. Jak to můžeme rozeznat? Pokud se něčí třetí oko
neotevřelo, mohou to lidé poznat podle barvy pleti na tváři? 

Učitel: Nemůžete. To nejsou věci, které mohou vidět obyčejní lidé. Proto nemohou lidské
oči ten rozdíl poznat. 

Otázka: Předtím jsem se učil jistou qigongovou praxi a sešel na scestí. Něco se mi pořád
hýbalo v těle. Sešel jsem na špatnou cestu. Teď jsem odhodlaný kultivovat ve Falun Dafa, ale
měl jsem sen, že něco přišlo, aby do mě zasahovalo. 

Učitel: To, co chceš kultivovat nebo praktikovat, závisí na tvém srdci. Všechno je to na
tobě. Když je tvá touha kultivovat Dafa pevná, nikdo to nemůže narušit.  Ani nikdo nemá
dovoleno do tebe znovu zasahovat. A ani já to nedovolím. 

Otázka: Je-li něčí hlavní duše mladá, může kultivovat na vysokou úroveň? 
Učitel: To nemá nic společného s tím, jestli je jeho duše mladá nebo stará. Nemá to s tím

nic společného.

Otázka:  Poté,  co  jsem  poslouchal  Dafa,  uvědomil  jsem  si,  že  kultivace  je  naléhavá
záležitost. Jak si mohu vyvinout větší schopnost vydržet (Ren), která mi pomůže být pilnější a
energicky postupovat vpřed? 

Učitel: To, zda můžeš vydržet a do jaké míry, záleží na tobě. Žádný konkrétní trénink pro
zvýšení schopnosti vydržet není. Všechno to závisí na tvé schopnosti snášet utrpení. Pokud
máš Fa v srdci a projevuješ soucit ke všemu kolem sebe, možná budeš moci lépe řešit věci, se
kterými se setkáš. 

Otázka: Jaký je rozdíl mezi Tělem gongu a Tělem Zákona? 
Učitel: Vy Těla gongu mít nebudete, ani v budoucnu. Až dosáhnete Dovršení, budete mít

jen Těla Zákona. Nikdo z bytostí ve vesmíru Těla gongu nemá. 

Otázka: Člověk prochází kolečkem zkoušek, které se zaměřují na odstranění všech jeho
připoutání v Zákonu trojitého světa, a pak, až dosáhne Zákona nad trojitým světem, prochází
dalším kolem,  až  se  dostane na každý Stav dosažení  nebo prochází  kolečkem na každé z
horních, prostředních a spodních úrovní každého Stavu dosažení? 

Učitel: Celá cesta, která je pro vás v průběhu vaší kultivace uspořádána, to jest celá cesta
k Osvícení, je jedním kultivačním procesem. A během tohoto kultivačního procesu si máte
odstranit všechna svá připoutání. Není to tak, že [je to rozčleněno do] úrovně Zákona trojitého
světa, úrovně nad Zákonem trojitého světa a tak dále. Takhle je to pro vás uspořádáno po
celou cestu, až dokud nedosáhnete Dovršení. 

Otázka: Co se týká stvoření, stagnace, degenerace ve vesmíru, je to tak, že všechny špatné
věci se vyhodí do vzduchu a znovu se stvoří? 

Učitel: Tak to bylo v minulosti.  Špatné věci se zničily  a znovu stvořily.  Lidstvo bylo
zničeno mnohokrát a někteří lidé tomu nerozumějí. Nemůžete o těchto věcech přemýšlet z
pohledu obyčejného člověka. Včera jsem mluvil o jednom principu. Řekl jsem, že v očích
Buddhů,  Taů  a  Bohů  na  velmi,  velmi  vysokých  úrovních  jsou  lidské  bytosti  prostě  tak
bezvýznamné; ale pak v očích velkých osvícených bytostí na velmi vysokých úrovních, jsou
Tathágatové jako obyčejní lidé; a pak v očích velkých osvícených bytostí na ještě vyšších
úrovních jsou lidské bytosti ještě méně důležité než bakterie a mikroorganismy. Takže pokud
se morálka  lidstva  pokazila,  země je  zrovna jako jablko,  a  když je  shnilé,  nemělo  by se
vyhodit? Pro někoho, kdo v té říši není, je velmi těžké tyto věci vnímat a chápat je. 
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Otázka: Pročistěte prosím hlavní duši nás, opravdově kultivujících učedníků. 
Učitel: Udělal jsem všechno, co se udělat mělo. Nepopouštěj uzdu své fantazii. Jsou věci,

kterým nerozumíš. V budoucnu skončíte s tím nejlepším. 

Otázka:  Někteří  lidé  v  minulosti  používali  vonné tyčinky  Bódhisattvy  Avalókitéšvary  k
předpovídání  věcí.  Můžeme  teď  ještě,  potom  co  použijeme  Mistrovu  fotku  k  vykonání
zasvěcení pro sochu Avalókitéšvary, používat knihy o vonných tyčinkách? 

Učitel: Jakému účelu chceš, aby vám ty knihy o vonných tyčinkách sloužily? Není to to,
co dělají obyčejní lidé? Co se jako kultivující snažíš předvídat? Co chceš vědět? Jestli budeš
mít trápení, aby ses jim mohl vyhnout? Jestli se jim dokážeš vyhnout, nebudeš se schopen
zlepšit. Jak by ses pak mohl kultivovat? Anebo se snažíš zjistit, zda zbohatneš? Pokud děláš
věci dobře, děláš dobře svou práci nebo řídíš velkou firmu, přirozeně to budeš mít. Všechno
jsou to věci, co dělají obyčejní lidé, a ne to, co by měl dělat kultivující. Stoupenci nižších
praxí je samozřejmě používat mohou. 

Otázka: Řekl jste, že kultivace učedníků v klášterech je stejná jako kultivace mnichů v
klášterech. Jak si tedy mohou zocelovat svůj charakter, když jsou mimo lidskou společnost? 

Učitel: S ohledem na to, jak kultivují učedníci na plný úvazek, to tady v našem vyučování
neprobíráme. To je záležitost budoucnosti. Učedníci v klášterech také musí vyjít,  aby byli
mezi obyčejnými lidmi. V minulosti se mniši potulovali kolem, museli snášet těžkosti mezi
obyčejnými lidmi a prosit o jídlo a neměli shromažďovat bohatství ani majetek. Toulání se z
místa na místo mezi obyčejnými lidmi představuje dobré příležitosti  být mezi obyčejnými
lidmi zocelován. 

Otázka: Když cvičím v plném lotosu, mohu si zavázat nohy provazem, až si je překřížím
tak, aby v poloze zůstaly? 

Učitel: Na toto nemáme žádné zvláštní požadavky. Vyřeš to podle své vlastní situace. 

Otázka: Stát...?
Učitel: Nebudu odpovídat na žádné otázky o státě nebo o specifických záležitostech mezi

běžnými lidmi. Neptejte se mě na otázky, které souvisí s politikou, protože my jsme se nikdy
do politiky nebo předpisů státu nemíchali. Co se týká toho, jak bychom se jako kultivující
měli chovat, co je ne-činnost a co bychom měli dělat, o těchto věcech už jsme hovořili. 

Otázka: Je-li každý hluboko uvnitř zásadový, je možné, aby se lidstvo stalo čistou zemí
školy buddhismu? 

Učitel: Je možné, aby se morálka lidstva znovu zvedla. Nejenom, že je to možné, to se
určitě stane – tak to teď vypadá. Není však možné, aby se každý stal Buddhou, jelikož úrovně
xinxingu lidí nejsou stejné a jejich schopnost snášet je různá. Lidská společnost bude existovat
vždycky, protože je to projev Fa na té nejnižší úrovni a Dafa prochází od vrcholu po spodek.
Ale nikdy nebude jako nebeské království. 

Otázka: Co když si praktikující přivodí zlomeninu kosti? 
Učitel: Někteří lidé praktikují, ale dělají to jen sporadicky – jeden den ano a druhý ne.

Nevěnují se tomu vážně a nedrží se našich požadavků na xinxing. Tito lidé nejsou učedníky,
kteří kultivují ve Falun Dafa, a mohou se jim přihodit všechny možné věci. Když se to stane,
řeknete,  že se zlomila  kost učedníkovi Falun Dafa. Mohu vám říci,  že ti,  kdo se opravdu
kultivují, obvykle zlomeniny kostí mít nebudou. V ojedinělých případech, kdy někdo takovou
karmu v předchozím životě  dlužil,  se  to  dá těžko říct.  Takže  buďte opatrní.  Asistenti  by
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neměli nové žáky k praktikování nutit. Když to tak děláte, může to způsobit problémy. Já tak
věci nedělám. Dafa učí měnit se od srdce. Není to, že to od lidí vynucujete, nucení? Určitě si
na tohle dávejte extra pozor. 

Otázka: Všiml jsem si, že když jsem představil Falun Dafa některým novým kamarádům,
zhoršil se můj xinxing i fyzický stav. Je to kvůli tomu, že jsem o tom řekl jiným? 

Učitel: To je zřejmě jen tvůj vlastní pocit. Někteří lidé se ho chtějí učit a hned, jak jim o
tom řeknete, chtějí se to učit. Neměli byste mít dojem, že se váš stav zhoršil. Je to stav, který
ukazuje, že se vám pročišťuje tělo nebo se odstraňuje karma. 

Otázka: Učím na střední škole a velice bych chtěla učit své žáky praktikovat Falun Dafa.
Nevím, jestli je správné to tak udělat.

Učitel: Samozřejmě,  že  je.  I  kdyby jejich  pochopení  nemohlo  tak  vysoko dosáhnout,
může jim to pomoci procvičit si tělo. Pokud tomuto Fa skutečně mohou porozumět, budou se
snažit být dobrými lidmi a budou chtít dělat dobro, nebyla by to skvělá věc? A pokud budou
chtít kultivovat k vysokým úrovním, řekl bych, že si nashromáždíš velkou ctnost. 

Otázka: Když jsme se stěhovali, nechtěně jsem poškodila fotku Učitele. 
Učitel: Nebylo to úmyslné, nikdo tě vinit nebude.

Otázka: Pokud se ti, kdo žijí kolem nás, zeptají na praxi, můžu jim to vysvětlit a učit je?  
Učitel: Pokud lidé touží se ji naučit, pak jdi do toho a uč je. Jak bys je mohl neučit, když

tě poprosí, vždyť [máš] šířit Fa.

Otázka: Jak to, že když jsem mluvil o Falun Dafa, změnila se moje velká víra a já měl
nějaké pochyby o principech Falun Dafa? 

Učitel: Je tam hodně důvodů – tvá schopnost porozumět, tvoje myšlenková karma atd., a
když není tvé vlastní  pochopení dostačující,  ostatní  ti  nebudou věřit,  když s nimi mluvíš.
Protože jsi se teprve začal učit, mohou s tím mít co do činění zasahování do tebe. Obvykle je
tam málo vnějšího zasahování; místo toho je to způsobeno tvou vlastní myšlenkovou karmou
a nedostatečným pochopením Dafa. Navíc může nevíra druhých způsobit, že tak přemýšlíš. 

Otázka: Když v zimě dělám meditaci Zesilování božských sil a rozkřížím nohy, je mi velká
zima. Je to normální?

Učitel: Na začátku praxe nedosáhneš hned velmi vysoké říše. Na začátku tam nebudeš
sedět, cítit se dobře a nebude ti teplo. Když začneš prvně praktikovat, tvoje tělo má karmu a ta
je černá a od povahy chladná. Když praktikuješ, karmu si odstraňuješ a cítíš, že je ti zima,
anebo se objeví chlad. Kromě toho je zima a tělo se ti nezmění moc rychle nebo okamžitě. To
je nemožné. Později budeš v pořádku. 

Otázka: Předtím jsem si dobře neudržoval xinxing. Když se teď začnu kultivovat, mám
ještě dost času? 

Učitel: Nezačíná kultivovat spousta nových studentů? Ale opravdu byste si měli pospíšit,
hlavně ti, kdo jste starší.

Otázka: Když někdo pomůže druhým, kteří to potřebují, přetváří si karmu na ctnost, nebo
bere ctnost druhým? 

Učitel: Když vidíš, že druzí mají těžkosti, a pomůžeš jim, jsi hodný a děláš dobro. Když
druhým pomáháš a děláš dobrou věc, pokud je tu věc těžké vykonat, budeš snášet těžkosti a
přetvoří se ti karma. Obvykle, když druhým dobrovolně pomáháš, je to z tvé vlastní vůle a
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není tam žádná přeměna ctnosti. Ale pokud se to týká něčeho cenného, pak je to jiná věc.
Rovněž, když má někdo často utrpení, možná platí za svoji karmu nebo do toho mohou být
zapleteny nějaké příčinné vztahy. Pokud se na tyto věci zaměřuje kultivující,  může udělat
špatné věci, protože nemůže vidět příčinné vztahy za tím. Proto praktikujícím radím, aby si
ctnost uchovávali a praktikovali ne-činnost. To, co učíme, zahrnuje také tento význam: běžní
lidé hovoří o hromadění ctnosti, ale to jsou běžní lidé dělající věci běžných lidí, protože jsou
vázáni Fa na úrovni běžných lidí. Vy jste na druhou stranu vázáni Fa na kultivační úrovni,
takže není správné, abyste k těmto věcem byli připoutáni. 

Otázka: Pokud člověk opravdu kultivuje Falun Dafa, uspořádá Učitel jeho utrpení tak,
aby mu umožnil dosáhnout Stavu opravdového Dosažení a uspět v kultivaci? 

Učitel: Ano. Člověk bude mít v průběhu kultivace vždy trápení. Kromě toho jsou trápení
[výsledkem] karmy, kterou jsi  sám vytvořil,  a máš si  zlepšovat  xinxing uprostřed utrpení.
Setkáte se se všemi možnými problémy. Jak je vyřešíte? Jak předvedete, že jste praktikující?
Nemůžete je řešit stejně jako to dělají druzí. Takže se v průběhu celého procesu kultivace
setkáte s těmito problémy, celou cestou, až dokud nedosáhnete Dovršení. A než dosáhnete
Dovršení, zůstává jedna otázka – můžete být vůči Fa neochvějný? Ohledně tohoto tu budou
zkoušky. Pokud v jádru ani nevěříte ve Fa, pak nemá smysl hovořit o čemkoliv jiném. 

Otázka: K čemu je u lidí s vrozeným základem na střední nebo nízké úrovni snadnější
kultivovat: Ráji nejvyšší blaženosti, nebo Falunovému ráji? A která cesta jim umožní rychleji
se kultivovat: střední velká cesta vesmíru, nebo ta, která je stranou? 

Učitel: Kultivaci Dafa nelze s druhými srovnávat. Během kultivace, bez ohledu na to, jak
kultivujete,  zůstávají  požadavky  stejné  a  požadovaná  kritéria  jsou  tatáž.  Jak  vysoko  v
kultivaci dosáhnete, tak vysokou úroveň získáte. V náboženství se tomu říká Stav dosažení,
takže tak vysoký Stav dosažení získáte.

Otázka:  V  Guangzhou  hodně  lidí  uctívá  Guangonga.   Je  v  pořádku  provádět  pro
Guangonga [sošku nebo snímek] zasvěcení za použití vaší fotografie?

Učitel: V dějinách buddhismus nazýval Guangonga Bodhisáttvou Sangharámou, ale to
pramenilo z lidského uctívání. Proč uctívá škola taoismu Guangonga také? To proto, že jeho
vedlejší duše uspěla v kultivaci. Také jsou někteří podnikatelé, kteří Guangonga uctívají a vidí
ho jako boha bohatství. Všechno to pochází z uctívání lidmi nebo posednutí zvířaty.  Proč
byste tedy používali moje Tělo Zákona, abyste pro něj dělali zasvěcení? Buddha se nestará o
to, jestli zbohatnete. Když máte těžkosti, Buddha nebo Bódhisattva vám mohou pomoci, ale i
v  tom  případě  byste  museli  být  někdo  s  dobrým  vrozeným  základem  nebo  kultivující.
Opravdu vás zachránit  z  toho moře utrpení  běžných lidí  nelze  dosáhnout  tím,  že se vám
umožní zbohatnout. Pokud nemá člověk žádnou nemoc ani utrpení a žije ve velkém pohodlí –
žije ještě příjemněji než nesmrtelní – pak nebude chtít kultivovat, i kdybyste ho o to prosili,
protože  tam musí  být  snášení  utrpení.  „Jaký  smysl  má  jít  do  Ráje  nejvyšší  blaženosti?“
[pomyslel by si]. „Je to tu dostatečně báječné tak, jak to je.“ Mohlo by se něco takového
přihodit? Mohlo by být možné, aby lidské bytosti nemusely splácet karmu, kterou ve všech
svých minulých životech vytvořily? A když musí za svou karmu platit, jak by si mohli žít
dobře? Ty věci, které vaším uctíváním vznikají, a ti posedající duchové – ty chaotické věci –
nepomohou vám bezpodmínečně.  Chtějí  určité  věci  a  jisté  věci  si  z  vašeho těla  vezmou.
Takže i když to může vypadat, že jste zbohatli, opravdu to není dobrá věc. Samozřejmě, za
tím, zda člověk bohatství má nebo ne, jsou složité důvody, ale nepramení to z usilování. Spíš
jste si to přinesli z předchozích životů. 
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Otázka:  Jak  můžeme  vyměřit  vhodné  množství  lásky  k  rodinným  příslušníkům,
romantickou lásku a přátelství a množství lásky, která pochází ze soucitu (cibei)? 

Učitel: Teď ještě nejste schopni zažít, jaké to pro člověka je, když nemá žádný  qing, a
proto nevíte, co to soucit je. Soucit, který si teď představujete, stále pochází z qingu, a proto
ho nemůžete zažít. Závist lidských bytostí, euforie, soutěživost, neochota být překonán, strach
– zkrátka se musíte zbavit všech možných tužeb a připoutání. To, že něco máte nebo nemáte
rádi, co děláte, jaký koníček máte a jaký nemáte, že chcete určité věci jíst nebo je ochotni jíst
nejste, že vás něco baví nebo nebaví... všechno pochází z  qingu. Lidské bytosti žijí jen pro
tento qing. Takže jaké ty bytosti na vysoké úrovni, které žijí bez qingu, jsou? Jsou chladní a
jeden k druhému nevlídní? Ne, nejsou. Když se člověk zbaví qingu, vystoupí jeho soucit. Proč
mohou velké osvícené bytosti lidi zachraňovat? Je to proto, že mají soucit a mají lítost se
všemi bytostmi. 

Otázka: Abych si procvičoval překřížení nohou, překřižuji nohy, když ležím na zádech a
jdu spát. 

Učitel: Proti  tomu nic nenamítáme.  Jen se snažíš nohy stlačit  anebo používat  nějakou
jinou metodu, abys nohy navykl. Ale my každého nevybízíme, aby tohle dělal. Kromě toho
jsou lidé, kteří dluží karmu, která s tímto souvisí, a jsou ti, kdo kultivují velmi pomalu a nikdy
se nezlepší. Jejich schopnost osvícení se nezlepšuje a dělají jen fyzická cvičení. Tohle jsou
lidé,  kteří  –  pokud opravdu  použijí  něco  ke  stlačení  [nohou]  nebo  si  zvolí  nějaké  rázné
prostředky – si mohou „lup“, zlomit kosti. A to by nás ohromně poškodilo, jelikož druzí by
možná říkali,  že  je  to  výsledkem praktikování  Falun Dafa.  Proto nemůžeme bezhlavě  po
každém chtít, aby to dělal; situace každého člověka je velmi složitá. 

Otázka: Někdy se moje sny uskuteční. Je to… ? 
Učitel: Někdy máte  sen  a  druhý den nebo o  pár  dnů později  se  to,  co  bylo  ve  snu,

skutečně stane. Anebo když něco děláme, máme pocit,  jako bychom to už předtím dělali;
nevzpomínáme si, že bychom to předtím dělali, ale máme pocit, jako bychom to už někdy
předtím dělali. Tohle možná zažilo hodně lidí. Možná jste to zažili předtím v tomto životě
nebo před velmi dlouhou dobou, anebo jste se mohli dopředu stát součástí toho, co se mělo
přihodit a viděli jste to – proto. 

Otázka:  Někdy být  pravdivý  (Zhen)  protiřečí  se  sebeovládáním (Ren).  Například  když
jasně víme, že někdo lže, máme na to poukázat, abychom byli pravdiví (Zhen), anebo se brzdit
(Ren)? 

Učitel: Řeknu vám to znovu: Jako praktikující by si měl člověk ctnost uchovávat místo
toho, aby ji ztrácel. V současnosti se lidé dostali do bodu, kdy se jim z jazyka vyrojí lži hned,
jak otevřou pusu. Ale to jsou věci, které mají spojitost s obyčejnými lidmi a jsou mimo vaši
kontrolu. Když ho na to upozorníte a dotknete se jeho choulostivého místa, bude vás opravdu
hluboce nenávidět. Takže kultivovat sebe samotného je to nejpřednější. Pokud se opravdu s
nějakými špatnými lidmi nebo strašnými věcmi setkáte,  když se to týká zásadních otázek
principu jako vraždy nebo žhářství a vy je ignorujete, pak bych řekl, že máte slabý xinxing. Je
to proto, aby se vidělo, jak věci vyřešíte. 

Otázka: Mohou se žáci Falun Dafa učit guashu12?
Učitel: Vy kultivujete Falun Dafa, takže proč to děláte? Drhnete sebe, nebo druhé? Řeknu

vám: je to forma čarodějnictví. V našem severovýchodním regionu se tohle dělalo v minulosti
jen během šamanských tanců. Ti tančící šamani jsou v deliriu a jsou posedlí duchy. Jenom oni
takovou věc dělají. 

12  [kua-šu] - druh lidové léčby, při které se drhne tělo.
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Otázka: Bude někdo, kdo praktikuje bojová umění, nepříznivě ovlivněn, jestliže kultivuje
zároveň ve Falun Dafa? 

Učitel: Ne, nebude. Ti, kdo praktikují čistá bojová umění, nebudou. Ale některé taoistické
školy bojových umění zahrnují věci z vnitřní kultivace, takže ty mohou zasahovat. Například
nemůžete praktikovat tai-chi, xingyi, bagua a podobné. Pokud budete, přimíchají se dovnitř.
Jsou to druhy qigongu a zkazila by se sestava věcí, kterou jsem do vás umístil. Samozřejmě,
nenutím vás praktikovat Falun Dafa. Jestli se vám líbí tai-chi, xingyi nebo bagua, prosím,
praktikujte je. Ale informuji vás o principu: kultivace je vážná věc, která vyžaduje výhradní
zaměření. 

Otázka: Někdy, když dělám cvičení, bezděčně vidím stín, který vypadá jako já a cvičí vedle
mě. 

Učitel: Vedlejší duše nemá normálně dovoleno opustit tělo člověka, aby se kultivovala. Je
s vámi a kultivuje a cvičí  společně s vámi. Samozřejmě, že to není absolutní. Mohou být
ojedinělé případy, kdy vyjdou, zatímco se vám upravuje tělo. 

Otázka:  Druhý a  třetí  den  semináře  jsem zvracel  chumáče  věcí,  které  vypadaly  jako
dřevěná vlákna nebo roztrhaná látka, a další dny jsem zvracel a vykašlával krev. 

Učitel: To je přeci skvělé, ne? Jak jsem říkal, někteří lidé budou zvracet a mít průjem. V
každém případě se vám vaše vnitřní orgány musí pročistit, než se opravdu můžete věnovat
kultivaci. Pokud pročištěny nejsou, toto vaše špinavé tělo si nikdy nemůže  gong vyvinout.
Takže je to dobrá věc. Někteří lidé vylučují chuchvalce krve s hnisem. Řeknu vám, že lidé
jedí všechny možné věci a dělají všechny možné špatné věci, takže naše těla jsou teď dost
zaneřáděná. Takže ty věci se musí v každém případě vyloučit a musí vám být pročištěno tělo.
Jděte a od teď se v kultivaci čiňte dobře. Mnozí lidé, když nezačnou kultivovat, budou mít
zhoubné choroby. Až začnou kultivovat, tyto se všechny vyloučí, když se jim upravuje tělo. 

Otázka: Když někdo dosáhne Tří květin nad hlavou, může uniknout životu a smrti? 
Učitel: V naší kultivaci Falun Dafa, když někdo dosáhne úrovně Tří květin nad hlavou,

dosáhl nejvyšší úrovně uvnitř kultivační praxe v Zákonu trojitého světa, ale neodešel za Tři
říše. A tak když kultivuje dál, vstoupí do stavu Čistě bílého těla a jeho tělo se úplně přemění
na látku vysoké energie.  Teprve v tom bodě dosáhne přechodného období mezi Zákonem
trojitého světa a Zákonem nad trojitým světem. Během tohoto přechodného období se pro něj
udělá spousta věcí. Samozřejmě, teprve až se vaše kultivace dostane za Zákon trojitého světa,
unikli jste skutečně cyklu převtělování od života k životu a přešli jste za Tři říše. 

Otázka: Když se při meditaci dostanu do bodu, když je strašně těžké dál vydržet, bylo by
připoutáním, kdybych se snažil vydržet dál a pokračoval meditování? 

Učitel: Ne, to by připoutání nebylo. Když to snášíte, snášíte bolest, trpíte a děláte oběti.
To není připoutanost – je to odstraňování karmy. Dřív si tohle někteří lidé neuvědomovali.
Meditovali s nohama překříženýma, a jakmile je nohy rozbolely, položili je dolů, trochu se
pohýbali  a pak se vrátili  k meditování.  Když se dostavila  mírná bolest,  zase nohy složili,
trochu se pohýbali a pak se k tomu vrátili. Mysleli si, že to je dobrý způsob, jak praktikovat,
ale  ve skutečnosti  tím ničeho nedosáhli.  Když někdo opravdu medituje,  složí  nohy a cítí
hodně bolesti – cítí nesnesitelnou bolest, zjistí, že se odstranilo velké množství karmy. Až se
odpracuje,  tato  látka  nepřestane  existovat,  ale  přemění  se  na  bílou  látku.  Protože  jste  se
obětovali a trpěli, přemění se na ctnost (de). Obvykle se bolest při meditaci opakuje: chvíli to
nesnesitelně bolí a pak o chvilku později přijde úleva a po chvilce bolest zase začne. Souvisí
to s vaší kultivací  xinxingu, a proto to bude mučit vaši mysl. [V kultivaci] si máte namáhat

95



tělo a umírňovat mysl. Takže když meditujete, mučí vám to mysl tak, že to stěží můžete déle
vydržet a pořád myslíte na to, že nohy rozložíte. To není snášenlivost (Ren). 

Otázka: Budeme-li se řídit vašimi požadavky a svědomitě si kultivovat xinxing, můžeme
pak zcela určitě dosáhnout v tomto životě Nad Zákon trojitého světa? 

Učitel: Kdo ti to může povědět s jistotou? Máš takové odhodlání? Vaše schopnost vydržet
a do jaké míry můžete přestát nepřízeň, je na vás. Mistr vás provede dveřmi, ale kultivace
závisí na vás samotných. 

Otázka: Dokázal jsem si udržet xinxing v určitých ohledech ve dne, ale ne ve snech.  
Učitel: Ve dne si můžeš udržet  xinxing, když si to plně uvědomuješ – to je samozřejmě

celkem  snadné.  Aby  se  ozkoušelo,  zdali  sis  xinxing poctivě  kultivoval  a  udržoval,  ta
nejpřesnější metoda, aby se vidělo, zda jsi pevný, je vyzkoušet tě, když spíš nebo medituješ v
hlubokém ding. Každý tohle zažije. A pokud si xinxing udržet nedokážeš, znamená to, že ještě
nejsi dost pevný. 

Otázka: Když se přijdou učit Falun Dafa lidé, kteří jsou posedlí, bude posedající duch
zabit? 

Učitel: Zvířata  nemají  dovoleno  tento  náš  Fa  poslouchat.  Neodvažují  se  do
přednáškového sálu vstoupit. A když to udělají, my se jich zbavíme. Těla žáků vždycky do
třetího dne pročistíme. 

Otázka: Když jsem se při cvičení dostal do klidu, viděl jsem nějaká zvířata, jak ke mně
přistupují nebo mě opodál sledují.

Učitel: Prostě  je  ignoruj.  Když  přijdou  blízko  k  tobě,  zvolej  Učitelovo  jméno.  Jsou
zvědavá a chtějí se podívat. Můžete je ignorovat. Nemají dovoleno se přiblížit. 

Otázka: Když dělám meditaci a zesilování [božské síly] ve tvaru sloupu, mezi dlaněmi
mám silný proud qi. 

Učitel: To, co zesilujete, je shluk energie, to jest různé nadpřirozené schopnosti. Většina z
nich  jsou  kulovité  nadpřirozené  schopnosti  ve  tvaru  koule.  Ty  druhy  nadpřirozených
schopností  jsou nejpočetnější  a je přes deset tisíc těchto nadpřirozených schopností,  které,
když se vyšlou, jsou jako lasery, například „hrom z dlaně“. Mezi rukama se vám pohybuje
silný proud qi. Někteří lidé jsou citliví a jiní ne. 

Otázka:  Je  vedlejší  vědomí,  o  kterém  hovoříte,  to,  čemu  lidé  obvykle  říkají  „duše“
[linghun]?

Učitel: Nezkoušej tu aplikovat  pojmy používané v minulosti.  Já probírám předmět  ve
spojení s dnešní biologií a dnešní vědou a jasněji už to nemohlo být vysvětleno. „Tři duše a
sedm duchů“ (sanhun qipo) a podobné věci jsou všechny velmi neurčité. Všechny vaše vnitřní
orgány na sebe berou vaši podobu, každá buňka vašeho těla je ve vaší podobě a každá drobná
částice vašeho gongu je ve vaší podobě. Co se míní „třemi dušemi a sedmi duchy“, o kterých
lidé hovoří? To je velmi neurčité. Kromě toho máte hlavní duši a vedlejší duši. To, o čem
jsem právě hovořil, není něco pověrčivého. Naše současná věda to teď uznává. Udělali stěr
děložního čípku u malé bílé myši a určitými prostředky přenesli její buňky – skupinu buněk z
ní rozštěpených. Potom, co to vzdáleně přijali  z dálky více než tisíc kilometrů, obraz z té
buňky – z té jediné buňky – je obraz malé bílé myši. Ne, že bych tady dělal nějaké fantastické
poznámky. Dnešní věda a technologie se vyvinuly do bodu, kdy se prokázalo, že hodně věcí,
o kterých věříte, že jsou pověrčivé, byly prokázány jako vědecké. A nemusí to být zrovna
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pravda, že věci [které nebyly uznány] vědou kvůli jejímu omezenému vývoji, nebo které byly
uznány námi, ale ještě nejsou v obecném povědomí, neexistují.

 Otázka: Když přednášíte, vidím vepředu seskupení žlutých chryzantém. Co představují? 
Učitel: To, co vidíš, jsou svazky žlutého světla, ne chryzantémy. V tom žlutém světle jsou

divy. Vrozený základ tohoto žáka je celkem dobrý. 

Otázka: Jsem vědec a mám předurčený vztah přijet z dálky tisíce kilometrů, abych vás
slyšel učit Falun Dafa. Několikrát jsem během přednášek viděl vaše Těla Zákona a měl jsem
velkou radost. Ale po chvíli zmizela. Bylo to proto, že jsem byl moc rozradostněný? 

Učitel: Ne,  nebylo.  Hodně  lidí  vidělo  mlhavě  a  nechtěně  nějaké  výjevy.  Ale  proč  je
nemohou vidět po chvíli? Je to proto, že když je vnímáte, vaše mysl si uvědomí, že je viděla,
a když se na ně chcete podívat zblízka, zmizí. Když se chcete lépe podívat, začnete používat
své oči, protože jste si zvykli vidět věci očima. Když nevědomky vidíte věci třetím okem,
nezáleží na tom, jestli  máte oči otevřené nebo zavřené.  Někteří  lidé jsou zvyklí,  že vidí s
očima  zavřenýma,  a  někteří  s  očima  otevřenýma.  Takže  když to  chcete  vidět  důkladněji,
používáte  svoje oči.  A jakmile  začnete  používat  své oči,  využíváte  k tomu optické  nervy
místo toho kanálu [třetího oka], a proto už vidět nemůžete. Tím chci říci, že v tomto bodě
ještě nevíte, jak ho používat. 

Otázka: Je pravda, že různí lidí se mohou kultivovat jen na různé úrovně? 
Učitel: Samozřejmě to není absolutní. Jak jsem každému předtím řekl, týká se to  Ren a

není to absolutní.

Otázka: Je v pořádku propagovat a zveřejnit v zahraničních časopisech věci o Učiteli a
Falun Dafa? 

Učitel: Když přijde na šíření Falun Dafa, v několika uplynulých letech jsem tyto věci
neinicioval,  ale  žáci  to  dělají  z  vlastní  iniciativy.  Údajně  ani  nemáme moc  lidí,  kteří  by
[takové] články psali,  a noviny je otisknou zřídka. Naše semináře jsou teď tak velké, a to
všechno  proto,  že  lidé  mají  z  Falun  Dafa  osobní  užitek  a  myslí  si,  že  je  dobrý.  Proto
přicházejí. Jednou přijde jeden člověk a příště celá rodina a jejich příbuzní a přátelé přijdou
následně. Tak ten počet narostl. Sami lidé mají pocit, že je dobrý, a já bych řekl, že to je to
nejpřesvědčivější  a  je  to  lepší  než reklama.  Samozřejmě,  propagace  je  také  nezbytná,  ale
zatím nám s tím pomáhalo málo lidí. Samozřejmě, naši žáci se ujali iniciativy a dělají to sami,
i vy to můžete udělat. 

Otázka: Když mám doma psa, mohu doma cvičit? 
Učitel: Je pravděpodobné, že se ta stvoření duchovně spojí, a jakmile se duchovně spojí,

budou lidem ubližovat. V buddhismu bylo rčení: „Nezabíjej a nechovej domácí zvířata ani
nepěstuj rostliny.“ Ale neberte to ani do extrémů. Je to jen záležitost toho, jako to správně
vyřešíme. 

Otázka: V několika posledních dnech slyším hudbu Falun Dafa všude, kam se pohnu.  
Učitel: To je velice dobré. Říká se tomu „mít otevřené nebeské ucho“. V nebesích také

poslouchají tuto cvičební hudbu.

Otázka: Je pravda, že nemůžeme v materiálech dělat značky ani poznámky? 
Učitel: Nedělejte značky na to, co jsem napsal nebo řekl. Hlavně co se týká knihy Zhuan

Falun,  mnozí  z  vás  s  otevřeným třetím okem se na ni  podívali  a  uviděli,  že  září  zlatým
světlem a že každý znak je moje Tělo Zákona. Lidské bytosti mají karmu a těla učedníků,
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kteří v kultivaci nedosáhli nad Zákon trojitého světa, také nejsou čisté. Ta značka, kterou jsi
udělal, je tmavá, protože tvoje tělo ještě nebylo pročištěno do vysokého stupně. Každá čárka,
kterou nakreslíš, bere na sebe tvou podobu a nese karmu. 

Otázka: Jsem u vojska a někdy, když pracovně cestuji, nemůžu jeden nebo dva týdny dělat
cvičení. Bude mi Falun odebrán? 

Učitel: Ne, nebude,  protože  je  to tvoje  práce.  V kultivační  praxi  je  kultivace  první  a
přední. Pokud kultivuješ ve Falun Dafa, přísně se drž požadavků na xinxing a velmi dobře se
v každodenním životě chovej. Pak, když budeš muset na chvíli pracovně vycestovat, Falun a
gong se ti ve skutečnosti budou zvětšovat místo zmenšovat. Proč? To proto, že jak jsem řekl,
gong, který opravdu určuje tvoji úroveň, pochází z tvé kultivace, a ne z dělání cvičení. Když
během cvičení provádíme ty pohyby, jen se zesiluje, upevňuje to, co už tam je. Máme celkem
dost lidí, kteří odjeli na pracovní cestu a byli pryč půl měsíce. Když se vrátili, [zjistili, že] se
jim  gong ve skutečnosti  zvětšil.  Pokud jsi  všude,  kam jdeš,  dobrým člověkem a držíš  se
požadavků Fa, pak jen budeš muset po návratu dělat víc cvičení, aby sis to nahradil. 

Otázka: Mohou ti, kdo bojovali ve válkách, praktikovat kultivaci? 
Učitel: Dovolte, abych se tady k této problematice vyslovil: Náboženství praví, že pro

někoho, kdo zabil, obzvlášť ty, kdo vzali lidský život, je velice těžké praktikovat kultivaci.
Jsou někteří  lidé,  co  žili  v  dobách  války,  a  ti,  co  bojovali  v  předních  liniích.  Takže  jak
bychom měli tuto otázku vyřešit? Řeknu vám, že připoutání, u kterých vás žádáme, abyste se
jich  zbavili,  všechny pocházejí  z vašich vlastních  záměrů a jsou sobecké a [radíme vám,
abyste se vyhnuli] zabíjení způsobenému připoutanostmi v lidské společnosti.  Situace jako
války jsou vyvolány změnami ve vesmírném klimatu nebo společenskými změnami. Kdyby
tyto prvky nehrály svou roli, změny ve vesmírném klimatu by se nepřihodily. Takže na tyto
věci byste se měli dívat odděleně, protože to jsou různé otázky. 

Otázka: Slyšel jsem, že to klasické vyprávění Cesta na západ je kniha o kultivaci. 
Učitel: Není  to  kniha  o  kultivaci,  ale  dává  velmi  barvitý  popis  kultivačního  procesu.

Příběh vypráví o devět [krát] devíti, neboli jednaosmdesáti útrapách [hlavní postavy]. Setkal
se se spoustou utrpení, které měly různou podobu. V kultivaci musel projít těmito formami
utrpení  a  nakonec  mu  nemohlo  utéct  ani  jediné  utrpení  a  musel  to  vynahradit.  To  je  ta
myšlenka [knihy].  

Otázka: Když se muž učí udělat plný lotos, měl by nejdřív vytáhnout nahoru levou nohu a
pak pravou nohu? 

Učitel: U polovičního lotosu je u mužů levá noha nad pravou; u žen je pravá noha nad
levou nohou. U plného lotosu jednoduše vytáhnete nohu naspodu vnějškem nahoru – to je
plný lotos. Proč by měla být levá noha muže a pravá noha ženy nahoře? Je to to samé jako u
jieyin. Je to proto, že tělo muže je čistě yangové povahy a ženské tělo je čisté yinové povahy.
Dělání praxe vyžaduje rovnováhu yin a yang – umírňování vašeho čistého yinu nebo čistého
yangu a  zesilování  vašeho  yinu nebo  yangu,  aby  se  dosáhlo  rovnováhy  yinu a  yangu.
Řekněme, že jste žena: pomáhá, když posilujete svůj yang a omezujete svůj yin. Takový to má
účinek. 

Otázka:  Jednou  ráno,  když  jsem  ležel  na  posteli  s  očima  zavřenýma  a  poslouchal
audiokazetu, kde učíte Fa, slyšel jsem, jak se vedle postele baví lidé. Náhle jsem ucítil, že mi
strašně ztěžklo tělo a nemohl jsem se pohnout, a pak mi někdo silou stlačil čelisti k sobě. Když
jsem vstal, zjistil jsem, že se mi pusa, kterou jsem předtím nemohl pořádně zavřít, přirozeně
zavřela. Později, když mě druzí viděli, také říkali, že mám čelist níž. 
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Učitel: Několik Těl Zákona ti upravovalo tělo. 

Otázka: Vždy, když dělám cvičení před zrcadlem, často bezděčně a s očima zavřenýma
vidím, že můj odraz v zrcadle vypadá stejně jako negativ černobílé fotografie. 

Učitel: Když se člověku otevře třetí oko, věci, které vidí, jsou černobílé – bílou vidíte jako
černou a černou vidíte jako bílou. 

Otázka: Když je při meditaci těžké vydržet překřížení nohou, ale přesto je nechci dát dolů,
myslím na Učitelova slova. Považuje se to za přidávání záměru mysli? 

Učitel: To není přidávání záměru mysli. Když myslíte na Učitelova slova, abyste zesílili
svou schopnost vydržet a nevzdali to, to se za záměr mysli nepovažuje. Je to stránka toho být
pilný. 

Otázka: Dlouhodobý žák na cvičebním místě řekl, že mám něco na těle. 
Učitel: Neposlouchejte ty, kdo dělají nezodpovědné poznámky. U mnohých žáků, když se

otevře třetí oko, mají klamné představy a nejsou schopni rozlišit posedající duchy od obrazů,
které si někdo přinesl z předchozích životů. Ale ten obraz nemusí být obraz vaší hlavní duše.
Může  to  být  obraz  vaší  vedlejší  duše.  Takže  vůbec  nejsou  schopni  tyto  věci  rozeznat.
Neposlouchejte  nezodpovědné poznámky některých  žáků.  Dělat  neuvážené poznámky bez
toho, aniž byste byli schopni poznat rozdíl, se rovná podkopávání Fa. 

Otázka: Někdy, když se dostanu do složitých problémů, které nedokážu vyřešit, podívám
se na Učitelovu fotografii. A Učitelova fotografie pak září a ožije a okolí Falunu se třpytí a
ožije. Vždy, když se to stane, roním slzy a mám lepší náladu. 

Učitel: To je jeden jev. Opravdu kultivující učedníci se setkají se všemi možnými scénáři.
Povzbuzovalo tě to, abys kultivovala pilněji. 

Otázka: Můžeme použít Zhen-Shan-Ren jako měřítko k přezkoumání toho, zda je praxe
spravedlivá nebo zlá? 

Učitel: Samozřejmě.  Povaha vesmíru je Zhen-Shan-Ren. Není to něco, co se vztahuje
výlučně na naši praxi. Je to povaha vesmíru a my kultivujeme podle Zhen-Shan-Ren. Cokoliv
není v souladu s povahou Zhen-Shan-Ren, co není v souladu s povahou vesmíru, je zlé. 

Otázka: Mám jen mechanismus qi, ale pokud se budu usilovně kultivovat, za jak dlouho se
vytvoří Falun? 

Učitel: To záleží na tom, jestli jsi schopný snášet utrpení a jestli jsi v kultivaci odhodlaný.
Pokud se opravdu rozhodneš, zocelíš svou mysl pro kultivaci a opravdu to dokážeš udělat,
opravdu si uvědomovat minulé chyby a činit  se lépe, myslím si,  že Falun pravděpodobně
dostaneš. To všechno je možné. Takže tyto věci nejsou absolutní. 

Otázka: Mohou lidé,  kteří na své kultivační cestě zažili  hodně utrpení, ještě kultivovat
Falun Dafa, pokud na tom budou tvrdě pracovat? 

Učitel: Kultivovat  ve  Falun  Dafa  může  kdokoliv,  pokud  se  chce  kultivovat  a  má
předurčený vztah.  My tady zdůrazňujeme,  že byste sem neměli  tahat  lidi,  kteří  kultivovat
nechtějí. Pokud to někoho nezajímá a nevěří v to, a vy přesto trváte na tom, aby s vámi přišel,
a trváte na tom, že ho přitáhnete, aby se ho učil, řekl bych, že tohle byste dělat neměli. 

Otázka: Osmadvacet let mám na sobě nějakého posedajícího ducha a zatím mě neopustil,
co  jsem začal  praktikovat  Falun  Dafa.  Co  mám dělat?  Mohu  kultivací  dosáhnout  Stavu
opravdového Dosažení? 
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Učitel: Bylo to s tebou tak dlouho a tys nebyl schopný to odehnat. Je cílem tvého učení se
Falun Dafa to odehnat? To jest, přišel ses učit Falun Dafa, abys to odehnal? To by bylo učení
se s usilováním. Tento Fa se poskytuje, aby se lidé mohli opravdově kultivovat. I u upravení
těla a pročištění nemoci je účelem umožnit vám kultivovat. Když řeknete: „Přišel jsem sem,
abych se uzdravil,“ pak pro vás ty věci udělat  nemůžeme.  To, co tady učím, není nějaký
obyčejný qigong, ale věci na vyšších úrovních. Přemýšlejte o tom, co byste s tím měli dělat. U
určitých  věcí  pocházejí  problémy od vás.  Co je  to  dvacet  osm let?  Dokonce dvacet  osm
stovek let je jen krátký okamžik. 

Otázka: Proč mohu tolerovat záležitosti související se xinxingem v každodenním životě,
ale ne ve snech? 

Učitel: To znamená, že to ještě  není pevné.  Opravdová kultivace je velmi vážná věc.
Pokud  mezi  obyčejnými  lidmi  nevěnuješ  věcem  dobrou  pozornost  a  řešíš  věci  nedbale,
zkouškou ve svých snech neprojdeš. 

Otázka: Pokud nabídneme pomoc kolegům a přátelům kolem sebe,  je to  v konfliktu  s
principem ne-činnosti, který Učitel učí? 

Učitel: Řeknu vám znovu tu samou věc: Nemůže se od vás očekávat, že odložíte všechny
záměrné věci hned teď. V současnosti se co nejvíc snažte se sami k věcem osvítit a sami pro
to  věci  dělejte  a  postupně  budeme moci  opustit  hodně věcí.  Dělejte  to  trošku po trošce.
Ovšem pomáhat lidem kolem vás získat Fa je jiná věc. 

Otázka: Co znamená otáčení velkým Falunem? 
Učitel: Znamená to otáčení Falunem, který je velký. Jak velký? No, je dost velký, stručně

řečeno. Tak, jak je velké vesmírné tělo,  ve kterém dělám nápravu Fa, tak velký je Falun,
kterým se otáčí. 

Otázka: To, co lidé říkají o tom, že s yin-yang očima viděli přízraky a duchy – je to, že se
člověku otevřelo třetí oko? 

Učitel: Ať je to cokoliv, řeknu vám tohle: Když vidíte něco, co běžní lidé nevidí, viděli
jste to svým třetím okem. Samozřejmě, hlavní průchod třetího oka je zde. Mnoho lidí také
obvykle vidí bodem shangen13. Samozřejmě, malý počet lidí vidí také svýma očima.

Otázka: Když medituji, horní část těla se mi někdy naklání dozadu, nohy jdou nahoru a
stěží můžu zůstat vsedě. 

Učitel: Tohle je jako otevření energetických drah, které jsem popisoval. To, že se nakláníš
dozadu, znamená, že se ti otevřel předek těla, a pokud se ti zadní strana těla ještě neotevřela,
bude se zdát těžká. Pokud se ti otevřou obě strany, tělo se ti bude zvedat a budeš mít pocit,
jako by ses měl vznášet. 

Otázka:  Není  mi jasná jedna otázka  ohledně toho,  být  výlučný  v  kultivaci:  Mohou si
praktikující Falun Dafa ještě ponechat některé z koníčků, které mívali? 

Učitel: Právě teď to udělat můžete. Kdybyste dnes byli požádáni, abyste najednou opustili
všechny své city a touhy, mohli byste to udělat? Rozhodně ne. To proto, že určité věci se ve
vašem uvažování staly přirozenými, a tak ty špatné stavy vaší mysli nemůžete ani cítit nebo
vnímat. Tím chci říci, že během kultivace byste se měli držet přísných požadavků a postupně
odstranit svá připoutání a postupně se zlepšíte. V té době se budeš dokonce červenat, když
pomyslíš na otázku, kterou jsi položil. 

13  Akupunkturní bod umístěný v bodě mezi obočím a mírně pod ním.
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Otázka: Zachránil někdy Falun Dafa během různých období lidstvo, než na lidskou rasu
dopadly katastrofy? 

Učitel: Povím vám tento princip: Ať už je to lidstvo dostávající se do nebezpečné doby,
nebo vyskytnutí se katastrof, i když jsme o tom nemluvili,  viděli jsme, že morálka lidstva
nemůže takto pokračovat v degeneraci – další degenerace je samozřejmě nebezpečná. Takže
to, co dneska děláme, přemýšlejte o tom, učit lidi praxi, která jde k vyšším úrovním, je počin
k záchraně lidí. Co se myslí tím „zachraňovat lidstvo a dělat něco dobrého“? Do tohoto úkolu,
který jsem začal, dávám všechno. To, na co jsi se zeptal, je něco na moc vysoké úrovni, aby
se to otevřeně prozrazovalo. 

Otázka: Jaký je rozdíl mezi Ren a neumět se rozhoupat? 
Učitel: Co tím myslíš, neumět se rozhoupat? Jaké máš pro to měřítko? Pokud mluvíš o

někom, kdo žije ve složitém prostředí a uvědomuje si, že by na něj zaútočili, kdyby se pokusil
zasahovat do věcí druhých, a zjišťuje, že to tak vždycky je, že s tím nic nemůže udělat a že by
měl radši dělat kompromisy, aby zachoval harmonii,  pak si nemyslím, že by on, obyčejný
člověk, který si nechce prosit o problémy, musel být takovou nerozhodnou osobou, o jaké
mluvíš. Pokud člověk tu schopnost má, ale nezasáhne, pak bych řekl, že se nemůže rozhoupat.
Ren, o kterém mluvíme my, je o omezování vašich různých tužeb a připoutání, abyste měli
méně zbytečných mrzutostí. To není neumět se rozhoupat. 

Otázka: Co když se dostaneme do životu ohrožujících situací? 
Učitel: Pokud jsi pravý kultivující, tyto věci nebudou sestaveny, aby se ti na tvé budoucí

kultivační cestě staly. Všechno má své karmické příčinné důvody a neexistuje to náhodou.
Pokud pro tebe něco není sestaveno, nesetkáš se s tím. Co mají ty věci společného s tvou
kultivací? Nic, takže se snažíme je pro tebe neuspořádávat. Kdyby tě skutečně zabili, mohla
by ses ještě kultivovat? Ale je tu jedna věc: Ti obyčejní lidé, kteří se kultivovat nemohou,
kteří  se nesnaží,  kteří  bez vytrvalosti  praktikují  s  přestávkami nebo kteří  se přísně nedrží
požadavků Fa – to nejsou kultivující. A obyčejní lidé se dostanou tam, kam se dostat mají,
protože to jsou obyčejní lidé. 

Otázka: Může někdo dělat cvičení, když je rozrušený? 
Učitel: Když máte špatnou náladu, cvičení nedělejte. Nebudete se moci zklidnit a budete

tam pěnit – praktikovali byste Ren z Zhen-Shan-Ren? Nepraktikovali, že? Jaký smysl by pak
mělo dělat cvičení? Není to tak? Praktikování Ren neznamená, že praktikujete Ren poté, co se
necháte rozrušit; je to spíš tak, že byste se neměli vůbec rozrušit. 

Otázka: Myšlenky jiného člověka mi vstoupily do mysli a já se nemohl uklidnit  ani se
dobře vyspat. Říkám si, jestli je to dobrá věc. 

Učitel: Existuje nadpřirozená schopnost zvaná telepatie, která ti umožňuje znát myšlenky
druhých. Pokud můžeš číst mysl druhých, je to dobrá věc, ale musíš se dobře chovat. Dnes
mají lidé v mysli všechny možné špatné myšlenky. Dokonce i když vás neznají a poprvé se s
vámi setkají, nebudou o vás mít dobré myšlení. Takže se co nejvíce snaž nedělat si s těmi
věcmi hlavu. Zrovna tak jako dnes, zatímco zde sedím a hovořím k vám s takovou upřímností
a trpělivostí, stejně jsou tady v obecenstvu lidé, kteří mají všechny možné myšlenky, ale já se
vaše myšlenky vůbec nesnažím vnímat.

Otázka:  Když  dělám  meditaci  Zesilování  božských  sil,  někdy  mi  do  úst  spadne  něco
sladkého a já si říkám, co to je. 

Učitel: Je to něco, co přetéká z tvých energetických drah, když pracuje tvůj kosmický
oběh, něco, co cítíš. Tohle se nestává pořád. Každý má jiný stav. 
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Otázka: Jakmile zavřu oči a zklidním se, je to, jako bych byl ve snu, a v mysli se mi objeví
poměrně stálá scéna nebo osoba, která může být ze staré nebo dnešní doby. Je to iluze? 

Učitel: Není to iluze. Způsobuje to tvoje třetí oko.

Otázka: Stalo se uvažování s lidskými připoutáními návykem? 
Učitel: Pro obyčejné lidi obecně se stalo přirozeným. Kdykoliv otevřou ústa, je to vždy o

sebezájmu, a kdykoliv používají mozek k přemýšlení, vždy je to o sebezájmu. Stalo se to pro
ně  přirozené.  Ale  lidé  se  takto  nerodí;  tvoří  se  to  po  narození.  Když  je  těchto  špatných
myšlenek přehršel, mysl člověka se postupně stane složitější. 

Otázka: Předtím jsem praktikoval  jiný qigong. Jednou, když jsem četl  časopis Věda a
qigong, uviděl jsem fotku Učitele a měl jsem příjemný pocit. Náhle mi něco vstoupilo do hlavy
z bodu baihui a pak jsem se začal učit Falun Dafa. 

Učitel: To znamená, že tvůj vrozený základ je velice dobrý a byl jsi předurčený Dafa
získat. Jakmile jsi měl kladný pocit a chtěl se ho učit, dostal jsi pomoc – moje Faluny jsou
všude. 

Otázka: Proč je modrá základní barvou knih a kazetových pásek Falun Dafa? 
Učitel: Žádné zvláštní důvody pro to nejsou. Když se podíváš na vesmír svýma lidskýma

očima, objevíš, že obloha je tmavě modrá; je modrá, takže my používáme tuto myšlenku. Ve
Falun Dafa se praktikuje  podle povahy vesmíru a podle zákonů, podle kterých se vesmír
vyvíjí – je to něco tak obrovského, a proto vyjadřujeme myšlenku barvy vesmíru. Ale není to
absolutní,  protože  tato  barva  je  takováto  při  pohledu lidskýma očima;  je  takováto  v  této
dimenzi, ale není taková v jiných dimenzích a jeho barva doznává i jiných změn.

Otázka:  Když  dělám meditaci  Zesilování  božských  sil,  někdy  dělám po spojení  rukou
mudry, které děláme na začátku meditace, nebo provádím nějaké jiné pohyby. 

Učitel: To není správně. Když si mudry opakuješ, je to, abys to ukázal sám sobě, a to není
až tak špatné. Ale pak [když děláš jiné pohyby] hned potom, pak se to změní na zlé. Určitě si
zapamatuj, že ty sám musíš kultivovat vědomě a s jasnou hlavou. Tohle dost zdůrazňuji a
vysílám vám do mysli [myšlenku] s velmi silným gongem, a přesto někteří lidé stále nedokáží
následovat má učení a prostě se nedokáží vzdát toho svého pocitu nadšení. Jakmile se objeví
nějaký mechanismus a vede ho ta cvičení dělat, úplně ho to dostane, okamžitě je nadšený a
bude radostí bez sebe a bude to následovat. Praktikovali byste pak vědomě a s jasnou hlavou?
Byli byste to vy, kdo se chce kultivovat? Pro koho byste kultivovali? Každý, kdo kultivuje,
dostane gong – jak vážná otázka tohle je! 

Otázka: Učiteli,  zdůrazňujete důležitost dělat cvičení ve skupině. Je to, aby se vyhnulo
zasahování od zlých démonů? 

Učitel: Ne, není. Máte moje Těla Zákona a Falun, kteří se o vás starají – to jen, abych to
objasnil. Cvičení děláme společně proto, aby když narazíte na otázky, můžete je prodiskutovat
a učit se jeden od druhého a budete se lépe zlepšovat. To je ten cíl.  

Otázka: Normálně, když dělám doma cvičení, mám docela klidnou mysl, ale vyskytlo se
několik špatných vzkazů, které mi mysl vyrušují. Celý rok jsem vás toužil spatřit… Učiteli,
nevím, zda jsem nebyl posednut duchy z nízkých úrovní. 

Učitel: Jak by mohl někdo,  kdo praktikuje  Falun Dafa,  být  posedlý  duchy z nízkých
úrovní? [To, co jsi popsal],  je způsobeno karmickými vztahy z předchozího života.  Místo
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studia Dafa mě jen chceš vidět. To je také připoutání, a proto uplynul víc než rok a ty ses k
tomu stále neosvítil. 

Otázka: Někdy, když ležím v posteli, najednou ucítím, že mám paralyzované tělo, jako by
mi někdo tlačil ruce i nohy dolů a já se nemohl hýbat. 

Učitel: Máme spoustu lidí, kteří se, jak se začnou praxi věnovat, setkají se situacemi, kdy
cítí, jako by nemohli pohnout rukama nebo tělem. To je složitý, dobrý jev. Když lidé začnou
dělat praxi, tato situace se může objevit. Existuje nadpřirozená schopnost zvaná „schopnost
zůstat nehnutý“, kterou ta osoba může cítit. Proto někteří z nás náhle cítí, jako by nemohli
hýbat rukama. To je jeden jev. Další je ten, že vám vaše hlavní duše opustí tělo. A také když
vám Mistr tělo upravuje, budete někdy přinuceni být bez hnutí. 

Otázka: [Je v pořádku] odříkávat Učitelovo jméno, když se chceme dostat do klidu?  
Učitel: O tom, proč se člověk nemůže zklidnit,  jsem hovořil.  Odříkávat [moje] jméno

může trochu pomoci,  ale všechno,  co to udělá,  je  to,  že jedna myšlenka nahradí  všechny
ostatní myšlenky. Maximálního klidu lze dosáhnout pouze odstraněním lidských připoutání. 

Otázka: Principy Zhen-Shan-Ren, které Učitel učí, a principy učené naší katolickou Biblí
zaujímají  rozdílné  postoje,  ale  dosáhnou  stejné  věci.  Tak  to  cítím  já,  a  proto  mám  v
praktikování Falun Dafa víru v Ježíše Krista.

Učitel: Chápeme,  že  musíte  projít  procesem,  abyste  Dafa  pochopili.  Odložme  to  na
později, až to pochopíš. 

Otázka: Když při cvičení vidím, jak mi něco ubližuje, mohu zvolat Učitelovo jméno? 
Učitel: Ano, to bys měl udělat.  Když děláš cvičení a narazíš na něco děsivého, můžeš

zvolat moje jméno, ale i když to neuděláš, nemůže ti to ublížit. To, zda zvoláš moje jméno, je
otázkou toho, jestli věříš v Dafa a Mistra. Ve skutečnosti se moje Těla Zákona pořád dívají. 

Otázka: Poté, co jsem se tentokrát naučil v Guangzhou Falun Dafa, až se vrátím, můžu
sehnat lidi v mém rodném městě, abychom se ho učili společně? 

Učitel: Samozřejmě, že můžeš. Můžeš sehnat lidi ve tvém rodném městě a učit se ho. A
pokud bude počet lidí, kteří se ho učí, hojný a budou se ho učit dobře, můžeš je sdružit a
založit cvičební místo. Šíření Fa je zachraňování lidí. 

Závěrečné poznámky

K dnešnímu dni jsme skončili  vyučování tohoto Fa.  Dalo by se učit  dál? Dalo,  pokud to
rozvětvíme a půjdeme do podrobností.  Mohl bych zde sedět a hovořit  rok, ale to by vaší
budoucí kultivaci nepomohlo. Mnoho otázek zůstává pro vás, abyste se k nim osvítili, a já
vám o konkrétních věcech říci nemohu. Kdybych měl všechny ty konkrétní problémy probrat,
co by vám pak zůstalo k osvícení? A co byste dělali? Neměli byste příležitosti, prostředí a
podmínky pro svou kultivaci. Takže až narazíte na konkrétní problémy, měli byste je vyřešit
podle tohoto Fa a vyřešit je dobře. V podstatě jsem vám pověděl to, co jsem měl. Také si
můžete poslechnout nahrávky z mých dalších seminářů. Během těchto deseti přednášek jsem
vám řekl hodně věcí. Ohledně toho, zda jsem k vám byl během tohoto semináře zodpovědný,
posuďte sami. O tom tady nebudu mluvit. Myslím, že jako celek byl náš seminář skutečně
dobrý. Začali a skončili jsme ho dobře a přivedli ho k úspěšnému konci.

Je tady přes tři tisíce lidí, kteří přišli z velké dálky, ti nejvzdálenější jsou z Heilongjiangu
a Xinjiangu, což je čtyři až pět tisíc kilometrů neboli víc než osm tisíc li odsud. Dostat se sem
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je dlouhá cesta a zažili jste spoustu těžkostí. Někteří lidé dokonce nemají dost peněz a každý
den jedí instantní nudle nebo suchary. Proč jste to dělali? Přišli jste sem, abyste se naučili
tento Fa a získali tento Fa, že ano? Takže víte, jak drahocenný tento Fa je. Samozřejmě jsem
se v těchto deseti přednáškách snažil vyhovět vašim potřebám, snažil se vám to usnadnit a
snažil jsem se vám povědět víc a vysvětlit věci důkladněji, abyste tomu mohli porozumět a
abyste ve své budoucí kultivaci měli Fa, kterým se můžete řídit. Jinými slovy jste mě během
těchto deseti přednášek sledovali a účelem toho, že vás vedu k vysokým úrovním a pročišťuji
vám tělo, je umožnit vám se od tohoto okamžiku kultivovat. Po těchto deseti přednáškách to
totiž bude záviset na vás. Zda jste schopni se kultivovat a zda to dokážete, je úplně na vás.
Řekli bychom ale, že když už zde sedíte, znamená to, že máte předurčený vztah. Takže bych
navrhl, až se vrátíte, abyste vyvinuli úsilí, a uvidíte, co se stane. Pokud se toho budete moci
držet, držte se toho a pokračujte v kultivaci. Kolik do toho vložíte, tolik toho získáte – to je
zaručeno. 

Nashromáždili  jsme hodně zkušeností  a mnoho žáků se ze své vlastní kultivace hodně
naučilo. Myslím si, že to samo o sobě nám poskytuje spoustu zkušeností a všechna možná
ponaučení. Ve stručnosti, to, že tady teď dnes sedíme, nemůžeme těch osm nebo deset dní
nebo ještě víc času promarnit. Pro lidi je velmi obtížné opravdu získat něco reálného. Jak to
jednou máš a nevážíš si toho, bude příliš pozdě, až toho začneš později litovat. Číňané mají
rčení: „Když projdeš touto vesnicí, už další hostinec nebude,“ že ano? Tím chci říci, že když
jste poslouchali náš seminář, možná jste si uvědomili, že žádní mniši ani žádní jiní kultivující
neučí tak jako já. V naší zemi, řekl bych, že co se týče opravdového vedení lidí k vyšším
úrovním a učení Fa na vyšších úrovních, jsem jediný člověk, který to dělá. Anebo ať už je to v
celém světě, jsem jediný člověk, který to dělá. Ale ať už je tomu jakkoliv, účelem je umožnit
vám – v tomto historickém období a v tomto prostředí  komplikovaných lidských myslí  –
získat  spravedlivý  Fa,  abyste  se  skutečně  byli  schopni  zlepšit  a  abyste  se  opravdově
kultivovali. I když po tomto semináři nezačnete dělat kultivaci, budete se snažit být dobrým
člověkem. Věřím, že to tak bude. 

Mnozí žáci mi řekli: „Učiteli, poté, co jsem slyšel vaše přednášky, změnil se dokonce i
můj  pohled  na  svět.“  Takhle  to  bývá.  Lidé  dnes  uprostřed  těchto  mocným  vln,  tohoto
ohromného proudu, berou nesprávné za správné, špatné za dobré a zlo za dobrotu. A to jim v
mysli vytvořilo způsob myšlení. Když je každý tak připoutaný a v tomto proudu za těmito
věcmi jde, a já pak najednou učím něco, co je úplně jiné od představ v jejich mysli, mnozí
noví žáci to nemusejí pochopit nebo na to hned přijít, i když se jim to zdá dobré. Od tohoto
bodu to musíte stále dál studovat, dělat cvičení a poslouchat [kazety]. Jen pak tomu můžete
postupně porozumět a prohloubit si pochopení. Doufám tedy, že po tomto semináři všechno
nezapomenete. Až se vrátíte, měli byste hodně číst knihy a hodně poslouchat kazety, a tak se
budete moci neustále zlepšovat. 

Nechci  už  toho  říkat  víc.  Zanechám  vám několik  těchto  slov.  Když  se  vám ve  vaší
budoucí kultivaci bude zdát těžké to vydržet, když budete mít pocit, že už to nemůžete snést,
pomyslete na tato moje slova. Co jsou to za slova? Jsou to: „Je těžké to udělat, ale ty to můžeš
udělat; je těžké to vydržet, ale ty to  můžeš vydržet.“ Doufám, že vy všichni budete schopni
dosáhnout Dovršení a mít v kultivaci Dafa velký úspěch!
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