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Učení Zákona u příležitosti založení singapurské Asociace Falun
Dafa
Li Hongzhi
28. července 1996

Dobrá, postavím se tady, ať na mě každý dobře vidí. Rád bych poděkoval lidem z různých
vrstev ze Singapuru, kteří poskytli Asociaci Falun Dafa různými způsoby podporu. A také
bych rád jménem vás všech vyjádřil naši vděčnost lidem z různých vrstev ze Singapuru za
jejich podporu a za to, že nám umožnili založit Asociaci Falun Dafa. Zatleskejme jim.
(Potlesk). Založení Asociace Falun Dafa přivede více lidí k získání Zákona a umožní více
lidem s předurčenými vztahy studovat tento Zákon. Pod ochranou státních zákonů poskytne
pro vás všechny dobré podmínky ve vašem budoucím praktikování a tím udělá dobrou věc
pro širokou veřejnost.
Nepřipravil jsem si toho pro svou řeč moc. Využiji teď příležitosti tohoto setkání, abych
promluvil o čemkoliv, co mi přijde na mysl. Nejdřív představím Falun Gong, který má
dlouhou historii. Lidé v kultivačních kruzích vědí, že civilizace se v lidském světě objevily
více než jednou. Civilizace se v lidském světe objevily mnohokrát. Když v dlouhém průběhu
dějin lidská morálka postupně upadala a kazila se, lidský druh byl na ústupu. Tak to obvykle
bylo. Rovněž, s tím, jak se vyvinula do konečné fáze, kdy byl materiální úpadek a mravní
zkaženost na vrcholu, způsobilo to velký úpadek v lidských morálních hodnotách. Za těchto
okolností lidský druh zanikl. Lidský druh prošel tímto scénářem mnohokrát, a proto
existovala víc než jedna lidská civilizace – bylo mnoho civilizací. Doba kamenná, o které lidé
mluví, nebyla jen jednou takovou dobou. Lidský druh prošel mnoha dobami kamennými. A to
proto, že když lidský druh zažil takovéto útrapy, všechny výrobní prostředky a znalosti byly
zničeny.
Víte, v raném období současné lidské civilizace, před čtyřmi nebo pěti tisíci lety, zažila
naše Země obrovskou potopu a ta zaplavila celou bělošskou civilizaci v Evropě. Samozřejmě,
zůstalo toho žalostně málo, i když bylo pořád možno spatřit náznaky prehistorické minulosti
z lidských výtvorů, jež přetrvaly. Důkaz existence prehistorických civilizací můžeme vidět
například v archeologických nalezištích obsahujících kulturu starověkého Řecka. Na Východě
přežilo velkou potopu poměrně více věcí. Každý zná příběh Yua Velikého, který potopu
ovládl. Potopa v té době byla hrozná, a když voda ustoupila, Yu Veliký vedl lid, aby vyvedl
vodu ze zatopené země. To bylo zaznamenáno v dějinách. Starověká lidská civilizace té doby,
ta z posledního cyklu, byla obrovskou potopou zničena, ale mnoho předků čínských lidí
velkou potopu přežilo a zachovalo se poměrně více lidských výtvorů. Když to porovnáme,
přežilo méně západních lidí. Proto je západní kultura dneška úplně nová, je to kultura, která je
úplně nová a bez jakékoliv stopy starověké historie. Proto má historie starověké civilizace
Číny hluboké kořeny a šla jinou cestou než moderní věda.
A tak jsou v těchto starověkých civilizacích mnohé věci, které nejsou dnešní lidé stále
schopni pochopit a které nejsou slučitelné s moderní kulturou. Tedy, mnoho lidí, včetně lidí ze
Západu, ví, že v Číně existuje mnoho, mnoho záhadných věcí – věcí, které dnešní lidé
nedokáží pochopit. Číňané sami to vědí. V čínské zemi existuje spousta věcí ze starověké
kultury, které moderní lidé nemohou pochopit. Někteří lidé o nich slyšeli a viděli je, ale stejně
je nemohou vysvětlit a nikdo tyto starověké věci ještě nezveřejnil a nepředstavil je lidem.
Protože přežilo více předků čínského lidu [během potopy], část starověké kultury přetrvala.
Starobylá čínská rasa nebyla v minulosti soustředěna tam, kde to teď známe jako údolí
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Žluté řeky, místo toho se nacházela v oblasti Xinjiangu. Období největšího rozkvětu pro tamtu
civilizaci se událo v oné oblasti. Protože byla poblíž hora Kunlun, terén v sousedních územích
byl dost vysoký. Úroveň vody za velké potopy toho roku dosáhla výše dvou tisíc metrů a
zatopila celou Zemi. Když se ale velká potopa rozpoutala, mnoho lidí se zachránilo tím, že
utekli na horu Kunlun, a zachovali si některé věci ze starověké kultury. Patří sem například
diagramy Hetu a Luoshu, Taiji, původních Osm trigramů (bagua) a další věci, kterým někteří
lidé v Číně stále nemohou porozumět, jakož i některé starobylé formy qigongu, o kterých
dnešní lidé vědí.
Jednoduše řečeno, qigong není něco vynalezeného dnešními lidmi. Je to součást
prehistorické kultury a v Číně je jí poměrně víc. Ale v minulosti se tomu neříkalo qigong. Jak
se tomu tedy říkalo? Říkalo se tomu „kultivace“ (xiulian). Samozřejmě, kultivace se dělí na
úrovně a na úrovni obyčejné lidské společnosti může být lidem řečeno pouze jak se léčit, jak
být v dobré kondici nebo jak si mohou uzdravit tělo. A tak to někteří qigongoví mistři
používají, aby dělali pro lidi dobré věci. Jinými slovy, ti qigongoví mistři, kteří přenášejí své
praxe do společnosti, včetně těch, kteří odešli do jiných zemí, učí věci jen na úrovni léčení a
udržování kondice. Neříkám teď, že qigongová cvičení, jež učí jiní, nejsou dobrá. Říkám vám,
že neučili věci na vysokých úrovních; spíš jen učí věci pro léčení a udržování kondice a
spojili to s předváděním nějakých nadpřirozených schopností. Jak léčí, některé nemoci se
mohou odstranit jen nadpřirozenými prostředky, a proto se ukazují některé nadpřirozené
schopnosti.
„Nadpřirozená schopnost“ je jen moderní výraz a v zásadě se vztahuje na vrozené
schopnosti bytosti. Se současnou zvyšující se hojností hmotných věcí a s rozvojem vědy lidé
přikládají stále větší důležitost praktickým věcem a stále více opouštějí své vrozené
schopnosti a věci, jež s nimi byly od těch nejstarších dob. Pokud bude tento trend pokračovat,
věda a technologie se v budoucnu nejspíše rozvinou dále, zatímco lidské bytosti budou
postupně degenerovat. Dnes máme vlaky, auta a letadla, takže nikdo nemusí moc chodit. V
budoucnosti by mohly lidské bytosti s narůstajícími pokroky v materiálních věcech
drastickým způsobem zdegenerovat. Budeme-li vyvozovat z té „evoluční teorie“, povrch
lidského těla v budoucnu úplně zdegeneruje a lidské končetiny se nakonec zdeformují a
zakrní, a zůstane jenom velká lebka. Samozřejmě, jen tu objasňuji ten bod. Jde o to, že se
opouští víc a víc vrozených, původních věcí člověka.
Stará čínská společnost se tímto způsobem nevyvíjela. A tak se někteří lidé mohou ptát:
„Kdyby se věci vyvinuly v souladu se starou čínskou společností, existovaly by technologické
pokroky?“ Samozřejmě, pokud se snažíte pochopit jiný druh vědy v kontextu existujících
vědeckých a technologických teorií, nikdy ji nebudete schopni pochopit. Musíte vystoupit z
omezení dnešní vědy, pokud máte porozumět přístupu odlišné vědy. A v tom jiném druhu
kultury by si lidé mysleli, že to je opravdu ten očekávaný stav společnosti. Někteří lidé říkají:
„Kdyby se věci vyvíjely v souladu se společností starobylého Východu, existovala by auta a
letadla? Včera jsem letěl do Singapuru z Hongkongu a trvalo mi to jen něco přes tři hodiny.
To bylo rychlé! Lidstvo se vyvinulo do poměrně rozvinuté úrovně. Bylo by to stejné, kdyby
věci následovaly cestu staré čínské společnosti?“
Lidé ve skutečnosti vědí, že odlišné metody vědy přinášejí odlišné způsoby vědeckého
vývoje. Předpokládejme například, že by se věci měly vyvinout v souladu se starou čínskou
společností. Jak víte, praktikování qigongu může rozvinout vrozený potenciál lidského těla.
Jinými slovy, qigongové cvičení může proměnit nehmatatelné věci na hmatatelné věci a
nakonec proměnit to, co je neviditelné, na viditelné a všechno tohle se může udělat bez
použití nástrojů nebo moderních vědeckých či technologických prostředků. Když poprvé
vstoupíte v qigongové meditaci do stavu klidu, moc toho necítíte. Ale když se úplně zklidníte,
objevíte, že ačkoliv se vnější forma vašeho těla nepohnula, vnitřek vašeho těla se hýbe; ucítíte
uvnitř pohyb. A ten pohyb, ze začátku stěží vnímatelný, se stane stále zřejmějším, až je
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nakonec tak zřejmý, že ho vaše vědomí může ovládat, což vyvolá přeměnu z nehmatatelného
na hmatatelné. Takže nakonec se toto vědomí a vnímání mohou pomalu stát hmatatelné s tím,
jak praktikující nadále stoupá. Stále ještě existují početné látky, které mají energii a které
existují ve vesmíru, jež dnešní věda a technologie nemůže vystopovat. Jak tyto energie
neustále praktikujícího posilují, tyto neviditelné, beztvaré látky se postupně stanou
hmatatelnými a pak je lidé mohou vidět a dokonce je použít. Pokud se následuje tato cesta,
rozhodně se kvalita člověka pozvedne. V minulosti se studenti nazývali konfuciánští učenci a
před začátkem vyučování se od nich vyžadovalo, aby seděli v meditaci, upravili si dýchání a
zklidnili svou mysl, předtím než četli knihy. Tak to skutečně v minulosti bylo. Ve starověké
Číně byly usměrňování dechu a uklidnění mysli důležité pro lidi ze všech vrstev. Když jsou
lidé v takovémto stavu, mohou udělat mnoho věcí, které by normálně nedokázali, a to se
velice blíží qigongové kultivaci. Mysl starověkých Číňanů vždy prostupovala takováto
kultura.
Samozřejmě, právě jsem zmínil, že jsou lidé, kteří se ptají: „Kdyby se následovala tato
cesta vývoje, existovala by letadla a vlaky?“ Různé směry vědeckého vývoje mohou zavést
vědu na různá místa. Všichni o tom tedy přemýšlejte: pokud by lidé mohli levitovat a vznášet
se, k čemu by ještě byla letadla a vlaky? Lidé s těmito schopnostmi existují v Číně, Indii a v
USA a mezi praktikujícími Falun Gongu je výrazný počet takovýchto lidí. Jak dokážou [získat
tyto schopnosti]? Když jsou všechny energetické dráhy v těle člověka otevřeny, když není
jediné místo zablokováno, ten člověk bude schopen levitovat. Samozřejmě, dnešní vědecký
výzkum nemůže vysvětlit jak. Ve skutečnosti se to nikdo neodvažuje studovat ze strachu, že
se jim budou takzvaní „vědci“, kteří tomu nevěří, vysmívat a oni proto ztratí svou pověst. Jak
víte, nedávno přijel do Singapuru Američan, aby předvedl představení, a mnozí z vás ho
možná viděli levitovat. Tento jev skutečně existuje – lidé jsou schopni levitovat. Přemýšlejte o
tom tedy všichni: v minulosti Číňané mluvili o člověku, který dokáže přijít odnikud a zmizet
beze stopy. Mnoho qigongových mistrů dokázalo cestovat z tohoto místa na tamto místo –
vzdálenost tisíce kilometrů – to vše v několika vteřinách. Jak to, že byli schopni to dokázat?
Samozřejmě, je mnoho neznámých věcí, které je třeba vysvětlit podrobněji, ale já dnes do
podrobností nepůjdu. Jenom říkám ve všeobecném smyslu, že různé formy vědeckého vývoje
vedou k různým výsledkům. Například letadlem můžete být schopni doletět z Hongkongu do
Singapuru za tři hodiny, ale ta osoba může levitovat, jakmile si sedne, a může být schopna
sem přiletět za o něco málo více než deset minut. Takže si nemusí stavět takový neohrabaný
stroj. Když přijde na tyto věci, opravdu to nejsou pohádky a mnoho věcí, které si lidé stále
nemohou vysvětlit, bylo postupně ověřeno vědou. I kdybyste byli schopni se dostat do toho
stavu, nemůžete v kontextu dnešní vědy pochopit cestu, kterou se vydá odlišný druh vědy.
Samozřejmě, řečeno moderními pojmy, qigong je vědecká disciplína. Kromě toho je to
starobylejší věda a věda na vyšší úrovni. Mnozí vědci měli odvahu vystoupit a potvrdit vědu
lidského těla a starověkou vědu, protože viděli skutečnou existenci qigongových jevů.
Samozřejmě, jsou lidé, kteří odmítají qigong uznat. Můžu vám všem zde přítomným, kdo
jsou praktikující Falun Gongu, říci, že když řeknete ostatním, aby přišli a učili se Falun Gong,
někteří z nich mu nemusí věřit a mohou být dokonce proti němu. To vše je normální. Proč?
Protože lidská společnost zkrátka existuje v tomto stavu protichůdných dualit. Kdyby každý
věřil v qigong, kdyby každý věřil v Buddhův Zákon a kdyby mohl každý dělat kultivaci,
lidská společnost by přestala existovat a všichni by se staly nebeskými bytostmi a bohy.
Přesně kvůli tomu, že existují ti, kteří jsou proti němu, a ti, kteří jsou pro něj, ti, kdo v něj
věří, a ti, kdo ne, může být tato společnost konfliktu a vzájemného vytváření a vzájemného
potlačování vytvořena. Všechny profese a všechna povolání včetně všeho v běžné lidské
společnosti má pozitivní i negativní prvky, které existují souběžně. Když chcete udělat dobrou
věc, zaručeně tam bude na vás čekat špatná věc a vy musíte překonat překážky, než můžete té
dobré věci dosáhnout. A samozřejmě, špatnou věc také není lehké udělat, protože jsou tu
státní zákony a dobří lidé, kteří slouží jako kontrola. Takže tak se věci mají, což je normální.
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Je to proto, že v tomto vesmíru existují dvě protichůdné látky různých povah a jejich
rozšiřování směrem dolů dává vzniknout teorii taiji – yinu a yangu. Jak se rozpíná dále dolů,
objevuje se princip vzájemného vytváření a vzájemného potlačování. Tento princip
vzájemného vytváření a vzájemného potlačování se nejvýznačněji odehrává v běžné lidské
společnosti. Proto jsou ti, co ve starověkou vědu, o které jsem právě hovořil, nevěří, a ti, kteří
v ni věří. A to samé platí pro praxi Buddhova Zákona, kterou dnes předávám: jsou lidé, kteří ji
podporují, a lidé, kteří jsou proti ní, a to je také normální. Vy všichni zažijete, co jsem popsal,
a myslím si, že to není důvod k obavám.
Právě teď jsem zašel dál a hovořil do této míry, předtím než promluvím o historii Falun
Gongu. Qigong, který dnes lidé znají, je také starobylá věda. Zahrnuje Falun Gong, který je z
prehistorické kultury. Není to tak, že si Li Hongzhi něco v náhlém popudu vymyslel a předal
to vám všem. To by přineslo lidem škodu. Teď je spousta falešných qigongových mistrů, kteří
lidi podvádějí a škodí druhým i sami sobě. Jelikož obecně řečeno, když se vysílá gong,
necestuje v této dimenzi, běžné oči člověka ho nejsou schopny vidět, a tak existuje mnoho
falešných qigongových mistrů, kteří lidi podvádějí. Je to jako rybí oči smíchané s perlami –
opravdové a falešné jsou pomíchány dohromady. Byla spousta lidí, kteří ze začátku v qigong
nevěřili a teď se proti němu stavějí ještě víc. Hlavně morálka dnešních lidí je zkažená a
existují jak pravé, tak i falešné verze všeho – existuje dokonce falešné komerční zboží,
nemluvě o qigongu. Samozřejmě, qigong není něco, co si prostě můžete jen tak vymyslet a
podvést tím lidi – to přinese škodu jiným i té osobě. Je to proto, že podvodníci nevědí, co se
jejich praktikováním vytvoří. Samozřejmě, pokud nemohou vyprodukovat nic, pak je to
jedno. Ale jestli skutečně něco vytvářejí, mohlo by to lidi postavit do nebezpečné pozice. To
je hrozba, kterou falešné qigongové metody pro lidi představují.
Jak tedy Falun Gong vznikl? A kdy vznikl? Kdyby to měl někdo vysledovat zpět, no, bylo
by to neuvěřitelně dlouho a obyčejným lidem by to připadalo neuvěřitelné, kdyby o tom
uslyšeli. Proto o těch věcech teď nebudu mluvit, ale postupně se o nich dozvíte. Ale mohu
vám říci, že v prehistorickém období Falun Gong kdysi sloužil pro lidstvo jako hlavní
Buddhův Zákon, který zachránil lidi ve světě. Stejně jako Šákjamuni zachraňoval lidi před
pětadvaceti stoletími, Falun Gong kdysi nabízel spásu všem životům na zemi. Od doby, kdy
byl pro lidstvo zveřejněn, uplynulo velmi dlouhé historické období. Předně, dějiny jsou tak
zdlouhavé, a proto je pro dnešní lidi ještě méně pravděpodobné, že by o něm věděli. Historie
Falun Gongu je velmi dlouhá a datuje se velmi daleko.
Proč mohl být dnes zveřejněn? Samozřejmě, mohu to vysvětlit jen na té nejplytčí a
nejpovrchnější úrovni. Viděl jsem jednu situaci. Jakou situaci? Konkrétně, zatímco lidská
společnost zažívá narůstající přemíru materiálních věcí a rychlý rozvoj vědy, lidská morálka
drasticky poklesla. Protože všichni lidé dnes věří ve vědu, myslí si, že moderní věda má
pravdu. Ale lidé si něco neuvědomili, totiž, že moderní věda není kompletní. Je mnoho,
mnoho věcí, které věda neobjevila, a je mnoho věcí, které byly [chybně] vědou odmítnuty. A
je mnoho předpojatých lidí, kteří této nedokonalé vědy využívají, aby útočili na jevy, ve které
lidé věří, a přesto je nejsou schopni vědou vysvětlit. Tyto nevysvětlitelné jevy se však přímo a
konkrétně projevují v této materiální dimenzi lidské společnosti. Moderní věda nemá odvahu
je uznat. Protože věda je neuznává, mnoho lidí, kteří ve vědu věří, protože mají stejné názory,
jim oponují také. Ale tato věda je do velké míry nedokonalá. Například, po tisíce let lidé
věřili, že důležitá je ctnost. Dnes si spousta lidí myslí, že „ctnost“ znamená jen mít laskavé,
vlídné vědomí v mysli a předpoklad, kterého mají lidé dosáhnout z duchovního hlediska, a víc
o tom nepřemýšleli. Ale já vám říkám, všechno ve vesmíru je hmotně ustanoveno, což
umožňuje, aby to hrálo ve věcech roli. Ctnost má skutečnou, hmotnou existenci a projevuje se
jako pevný a hmatatelný materiál. V minulosti považovali lidé na Východě, a obzvlášť staří
lidé v Číně, budování ctnosti za důležité. Mladí lidé tomu nerozumějí. „Proč budovat ctnost?
Jak si chceš ‚vybudovat‘ ctnost? Jak můžeš budovat něco beztvarého?“ Ve skutečnosti vám
mohu říci, že má tvar, jenomže lidské oči to nevidí, protože existuje v jiné dimenzi. A je tam
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pořád. Když děláte dobré věci, vytváříte ctnost. A když trpíte těžkostmi, vytváříte ctnost. Jde s
člověkem život za životem a určuje jeho budoucí osud. Někteří lidé se díky ní stanou velmi
vysoce postavenými úředníky, někteří díky ní zbohatnou a někteří jsou kvůli ní velmi úspěšní
v podnikání. To všechno díky tomu, že jste si dřív v minulých životech vybudovali ctnost, a
tak máte v současném životě požehnání. Proč je tak mnoho lidí méně majetných než druzí?
Právě kvůli tomu, že nemají tolik ctnosti jako druzí, protože si jí tolik nevytvořili. To je ten
důvod. Takže ctnost je něco neobyčejně důležitého. Právě teď jsem mluvil o nedokonalostech
vědy. Věda není schopna proniknout touto existující hmotnou dimenzí, ve které lidský druh
přebývá, a nemůže objevit jiné dimenze. Ale jsou mnozí mimořádní, pozoruhodní vědci, kteří
si existenci jiných časoprostorů uvědomili. Ačkoliv ještě nedokáží udělat ten průlom, mají
přibližné teoretické vysvětlení jiných časoprostorů a ptali se na ty otázky – a věří v existenci
jiných časoprostorů. Jsou tedy v těch časoprostorech životy? Jak ty životy vypadají? Jaké jsou
formy jejich existence? Jaké jsou rozdíly mezi časem tam a tím v naší dimenzi? A co
koncepty v té dimenzi, jak její životy vypadají a jaké formy na sebe její hmota bere – jaké
jsou? Nic z toho není vědě dnešních lidských bytostí známo. Moderní věda neuznává
existenci jiných dimenzí, ani neuznává existenci ctnosti. Přemýšlejte tedy o tom: když lidé
silně věří ve vědu, nebudou věřit v existenci něčeho, pokud to věda popírá. Není tedy věda
činitelem zodpovědným za ohromný pokles lidské mravnosti? Důvodem je, že když se lidé
zmíní o ctnosti a že byste si ji měli vytvářet a cenit si jí, mnozí lidé s moderní myslí říkají:
„Vykládáš pověrčivé nesmysly. Jsou to všechno pověry. My věříme ve vědu, ne v ty pověrčivé
věci.“ Podívejte se, všichni, tato věda se používá jako klacek, kterým se ubíjí nejzákladnější
část lidských bytostí. Můžete tedy říci, že je věda dokonalá? Jak jsem právě zmínil, materiální
život člověka je teď hodně bohatý. Proč tedy upadá morálka? Právě proto, že dnešní věda není
schopna prokázat existenci jiných dimenzí a vyšších bytostí, není schopna prokázat existenci
ctnosti. Proto se lidé odvažují dělat špatné věci. Spousta dnešních lidí věří: „Je to všechno
pověra a nevědecké.“ Lidé nevěří v existenci bohů, a tak se odvažují dělat špatné věci. Nevěří
v odplatu, a tak si myslí, že všechno tohle jsou pověry. Toto je největší problém, který s sebou
přinesly nedostatky moderní vědy.
Protože mluvím o všem, co mi přijde na mysl, když jsem se právě teď dostal k tématu
původu Falun Gongu, tuto otázku jsem dále rozebral.
Existuje mnoho, mnoho věcí probíraných ve společnosti kultivujících, které nemohou být
zmíněny v běžné lidské společnosti. Ale v běžné lidské společnosti je mnoho lidí, kteří viděli
nebo slyšeli určité věci; možná příležitostně vidí nebo vnímají něco nevysvětlitelného nebo se
možná setkali s něčím neobvyklým. Ale nikdo se ještě nepokusil tyto věci ověřit a studovat je
systematickým způsobem.
Před krátkou chvílí byl tady nahoře student, který řekl, že tento Zákon je nesmírně
drahocenný. Já jsem vám tady řekl tak moc, takže ti, kdo nečetli Zhuan Falun, si ho možná
budou chtít přečíst a možná pochopíte [o čem mluvím]. Zhuan Falun obsahuje principy
Zákona a Zákon se má, samozřejmě, předávat kultivujícím. Mnozí lidé budou cítit, že je těžké
dělat kultivaci. Ve skutečnosti kultivace sama o sobě není těžká; co je nejtěžší, je opustit
připoutání a myšlení běžných lidí. Co je běžné lidské myšlení? Například, první věc, kterou
by měl být kultivující schopen udělat, je nevracet ránu, když na něj útočí, a nenadávat nazpět,
když mu nadávají. Obyčejní lidé toho nejsou schopni, protože oni jsou obyčejní lidé.
Kultivující toho ale musí být schopen. Kromě toho musíte být schopni dokázat následující:
když vás někdo sekýruje, nestěžujete si a jste bez záště a berete to zlehka, a dokonce se tomu
zasmějete a zapomenete na to; nebo když vás dokonce někdo zbije, potichu té osobě, která vás
zbila, poděkujete. Běžní lidé by si mysleli, že je to prostě nemožné: „Jak by někdo mohl být
takový? To musí být slaboch.“ Ale ve skutečnosti když vám někdo spílá, dává vám ctnost –
skutečnou a hmatatelnou ctnost. V tomto vesmíru jsou početné masivní látky, které lidské
bytosti prostým zrakem nemohou vidět a dnešní věda je také nedokáže objevit. Všechny tyto
početné, mikrokosmičtější látky mají inteligenci a život a ovládají všechny bytosti pod nimi a
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zároveň vyvažují všechno v tomto vesmíru. Tento vesmír má navíc jeden princip, a to ten, že
není zisku bez ztráty, a aby člověk získal, musí ztratit. Když chce někdo něco získat, dojde k
výměnnému obchodu a to se nazývá „zisk a ztráta“. Jak ztrácíte? V této dimenzi to běžní lidé
nemohou vidět, i když to budou někdy schopni vnímat. Obecně řečeno lidé dostanou, co
chtějí, poté, co se tomu oddají ve formě tvrdého úsilí. S těmi, kdo se tomu nechtějí oddat a
usilují násilně získat to, co chtějí, bohové je stejně přinutí dát. Například, řekněme, že si
někdo vezme od druhých věci nebo někdo někoho udeří. Toto je případ někoho, kdo chce
násilím získat něco hmotného nebo jiného a nebude uvažovat o tom, že poškozenou stranu
odškodní. Tento vesmír ale stranu, která získá, přinutí ke kompenzaci; ta strana bude muset
ztratit, i když nechce. Ztratit v jakém smyslu? Na této straně jste někoho uhodili, využili
druhé nebo jste si vzali věci, které nebyly vaše. Takže jakkoliv mnoho jste získali, tolik ctnosti
přeletí z okruhu vašeho těla v jiné dimenzi na tu druhou stranu a ctnost může být
vyobchodována za materiální zájmy nebo peníze. Jinými slovy, když je člověk přinucen něco
ztratit, ta druhá strana ho odškodní. Běžní lidé to nejsou schopni vidět, a tak se odvažují dělat
špatné věci. Mnoho lidí je druhými v podnikání podvedeno nebo jsou přinuceni mít ztrátu, ale
kdyby se jim to nepřihodilo jako důsledek jejich ztráty ctnosti za to, že udělali něco špatného,
pak po určitém časovém období získají stejné množství jako náhradu. A to je ta kompenzace,
kterou jsou ti, již zavinili ztráty druhým, přinuceni dát, ale lidé to obvykle považují za shodu
okolností nebo výsledek jejich vlastního úsilí. Lidské bytosti nemohou vidět ty opravdové
důvody. Tady vám říkám, že ctnost je mimořádně cenná a může se přeměnit na cokoliv.
Moderní lidé v tyto věci nevěří, protože věda není schopna je vidět, a to je jeden z důvodů
prudkého zhoršení lidských morálních standardů. Ale masivní a obrovské látky a vyšší bytosti
v tomto vesmíru všechny věci v kosmu opravdu vyrovnávají. Když ztratíte, co jste ztratit
neměli, dostanete kompenzaci či náhradu. Člověk ztratí, i když nechce, protože tam účinkuje
to, co je na druhé straně, a to, o čem jsem dříve mluvil, byl toho jednoduchý příklad. Ve
skutečnosti oběť získá ještě víc. A proto někdy říkám, že to není vždy nezbytně špatná věc,
zažít drobné strasti. V minulosti staří lidé, a obzvlášť všichni staří lidé v Číně, říkávali: „Teď
zažíváš drobné utrpení a v budoucnu ti bude dobře.“ A je to opravdu tak. Ježíš řekl, že když
vás někdo udeří do levé tváře, měli byste mu nabídnout i pravou. Někteří lidé to nechápou. Ve
skutečnosti je teď spousta katolíků a těch z křesťanských vír, kteří tomu nerozumějí. Jaká je
za tím logika? Ježíš o tom mluvil jen na povrchní úrovni a nevysvětlil hlubší významy za tím.
Co tím myslel, bylo, že když vás někdo udeří na této straně, dává vám ctnost a pomáhá vám
odstraňovat karmu z dělání špatného. A protože útočník ještě úplně nevychladl, když mu
nabídnete druhou tvář a necháte ho, aby vás do ní uhodil, nepomáhá vám odstranit karmu a
nedává vám ctnost? Když trpíte, karma ve vašem těle se odstraňuje. Všichni lidé vytvářejí
karmu. Někteří lidé vzali životy, urazili druhé, nadávali druhým, nenáviděli někoho, udělali
něco špatného a tak dál – z čehož všeho vyúsťuje karma. Je to černá látka a existuje kolem
lidského těla. Rozhoduje, kdy bude člověk trpět a kdy onemocní nebo zažije problémy nebo
neuspěje v podnikání nebo bude napaden nebo mu budou druzí nadávat nebo mnoho, mnoho
dalších druhů utrpení. Všechny jsou zapříčiněny karmou. Když vás někdo udeří nebo vás
využije, nejenom že vám útočník dá ctnost, ale navíc vám bude vaše karma, zatímco trpíte
bolestí, přeměněna v ctnost. Takže jeden čin vyústí ve dva zisky. Obyčejná osoba může získat
dvakrát. Ale u kultivujícího je to zkouška, kterou musí projít. Projde-li zkouškou toho
bolestivého utrpení dobře, jeho xinxing (charakter) se zlepší. A zlepšení jeho xinxingu
znamená zvýšení jeho úrovně, takže jeho gong se zvýší a jeho ctnost bude přeměněna na
gong. Teď jsem podrobně vysvětlil ten princip, ale ve vaší kultivaci je to na vás, abyste to
naplnili.
Ve skutečnosti nepředávám jenom Zákon, ale dělám něco, co ještě nikdo jiný nikdy
neudělal. Opravdu jsem zanechal lidem žebřík do nebes. Pokud kultivujete následováním
tohoto Velkého Zákona, rozhodně docílíte Dovršení. Nikdo nikdy v minulosti tento Zákon
neučil, o to méně mezi lidskými bytostmi. Jestli tomu nevěříte, můžete si prolistovat všechny
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texty, co jsou, od starých až po současné, v Číně i v zámoří. Ať už je to Dao De Jing, Bible
nebo buddhistické sútry – žádná z nich neučí Zákon tímto způsobem, že by odhalila všechna
nebeská tajemství.
Šákjamuni je Buddha a lidé věří, že to, co Buddha Šákjamuni zanechal, je Buddhův Zákon.
Ale sám Buddha Šákjamuni řekl: „V celém svém životě jsem nezanechal žádné Zákony.“ Lidé
nepochopili, co tím myslel, a tak zen-buddhismus prohlásil, že není žádný Zákon. [Zen
vyučoval, že] když dokonce ani Buddha Šákjamuni po sobě nezanechal žádný Zákon, pak nic,
co někdo – ať to byl kdokoliv – řekl, není Buddhův Zákon. To bylo naprosto zavádějící
pochopení. Co tedy Buddha Šákjamuni myslel, když to prohlašoval? Buddha Šákjamuni je
božská bytost a reinkarnoval se v lidské společnosti, aby zachránil lidi. Když měl dosáhnout
Dovršení, stal se Buddhou, takže jeho slova v sobě nesla buddhovskou povahu. I když to, co
učil, nebyl Buddhův Zákon, který systematicky vede kultivaci, slova s buddhovskou
podstatou jsou rovněž principy Zákona na té úrovni. Ale nebyl to základní Zákon
systematického vesmíru. Rovněž, posvátné knihy sepsané pozdějšími generacemi byly ve
skutečnosti neúplné a nesystematické. Je to vskutku tak. Před více než dvěma a půl tisíci lety
Šákjamuni adresoval svá slova lidem té doby a Buddha Šákjamuni viděl, jací dnes lidé budou.
A tak Buddha Šákjamuni tehdy prohlásil, že jeho Zákon nebude v období Konce dharmy
účinkovat. Dnešní lidé už ve skutečnosti nedokážou pochopit, co Buddha Šákjamuni říkal.
To samé platí o Bibli v západních náboženstvích: lidé už jí nedokáží opravdově porozumět,
protože mysl moderních lidí se stala velmi komplikovanou. Lidé ji chápou každý po svém –
všichni na základě emocí, které před sebou mají, a sebezájmu – a tak dnešní lidé místo toho ty
pravé vnitřní významy nechápou.
Říkám každému, že kniha Zhuan Falun je opravdu něco drahocenného. Žádná jiná kniha
mezi lidskými bytostmi se s ní nemůže srovnávat. Je to proto, že je to kniha kultivace, velice
vážný Velký Zákon, který může lidi vést k Dovršení. Právě teď někteří lidé řekli, že když si
vezmete Zhuan Falun a čtete ho, každé slovo v něm září zlatým světlem. Myslím si, že pokud
dokážete neustále pokračovat v kultivaci a být pilní až do Dovršení, pak v průběhu vyvíjení
pilného úsilí a s tím, jak kultivujete, uvidíte a zažijete mnohé, mnohé vjemy a scény, které
obyčejní lidé nemohou vidět ani zažít. Tehdy objevíte, co tato kniha opravdu je. Je jedno, jak
o tom tady mluvím, jsem to stejně jenom já, kdo povídá. Budu-li o tomto vyprávět víc, začne
to znít neuvěřitelně. A tak si myslím, že je lepší, když si přijdete k vlastním pochopením a
potvrdíte to sami. Já vám chci jen říct, že tento Zákon je nesmírně cenný.
Když jsem začal předávat tento Zákon, velké množství bytostí na vysokých úrovních a
velkých osvícených bytostí se mi v tom pokoušelo zabránit se slovy: „Lidská morálka
poklesla do takového stupně, a ty přesto chceš zveřejnit něco tak dobrého. Neuvedl jsi to
během nejlepšího období lidstva, a teď to zveřejňuješ a předáváš.“ Všichni bohové takto
přemýšleli.
Ale zvažte toto. Právě jsem mluvil o karmě a ctnosti. Karmu a ctnost si lidé berou s sebou,
když se reinkarnují. Člověk si s sebou nemůže vzít ze svého života nic kromě těchto věcí,
které ho následují v koloběhu převtělování. Když mluvím o převtělování, chci vám povědět,
že náboženství praví, jak lidé odcházejí po smrti do jiných dimenzí; obzvlášť v náboženstvích
Východu mluví o šesti cestách koloběhu převtělování. Lidé se opravdu mohou reinkarnovat.
Je to pravda. Ve společenství kultivujících o tom není pochyb a všichni ten koncept jasně
chápou. Proč existuje reinkarnace? Jsou lidé, kteří říkají: „Když lidé zemřou, tím to končí,
ne?“ Co zemře, je část, která roste z jedení lidské potravy po narození; samotný lidský život
mrtvý není.
Abych to vysvětlil tak, aby to moderní lidé dokázali pochopit, přemýšlejte o tom
následovně. Lidské tělo je složeno z povrchových materiálů, které jsou složeny z
molekulových částic. Tohle všichni víte. Vzduch obklopující naši planetu Zemi, dřevo a
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cement, železo a ocel v budovách jsou všechno povrchové materiály, které se skládají z
různých molekulových částic. Molekuly jsou pak složeny z atomů a atomy jsou složeny z
neutronů, elektronů a atomových jader; a když jdeme dál od atomových jader, kvarky tvoří
atomová jádra a atomová jádra jsou složena z neutrin. Když se pokusíte pátrat dále, lidé
nevědí, co tam je. Když lidé zemřou, zbaví se jenom těla v povrchové materiální dimenzi, jež
je složeno z molekulových částic; je to, jako když si člověk odloží šaty. A části těla složené z
atomů, atomových jader a materiálů menších než kvarky nejsou vůbec mrtvé. Nemohly vůbec
zemřít s povrchovým tělem. Přemýšlejte o tom: když je atomové jádro rozštěpeno, způsobí to
jaderný výbuch. Když zemře člověk, mohla by existovat síla dostatečně silná na to, aby
způsobila rozštěpení jádra? Když dnešní věda chce rozštěpit atomové jádro, je potřeba vysoké
teploty a silné srážky, aby se proměně napomohlo. Jak by mohlo mít obyčejné lidské tělo
energii dostatečně silnou na to, aby toho štěpení dosáhla? Teplota v krematoriu rozhodně není
dostatečně vysoká na to, aby štěpení jádra způsobila. Jinými slovy, mikroskopičtější látky
tvořící lidské tělo nemohou být ohněm v peci krematoria zničeny. Kdyby se opravdu mohla
atomová jádra ve vašem těle rozštěpit, došlo by k jadernému výbuchu. Kdyby jaderné
materiály v lidském těle vybuchly, způsobilo by to zničení velkého města. Je to atom a jeho
energie je obrovská. Proč se to tedy nikdy nestalo? Znamená to, že atomové prvky v lidském
těle nejsou zničeny.
Jak víte, co se týče lidí, jsou atomová jádra a atomy vysoce radioaktivní. Jinými slovy, jsou
druhem energie. Ve skutečnosti ale mají ještě mikroskopičtější látky, jako například kvarky,
ještě silnější radioaktivitu než atomová jádra a nikdo neví, kolikrát silnější je radiace neutrin
než ta kvarků. Čím menší částice, tím silnější je její energie. Mohu vám říci, že gong, který
kultivujete, obsahuje silné atomy, neutrony a dokonce ještě mikroskopičtější látky. Proč může
gong, který si vyvinete, léčit nemoci? Jak to, že může změnit lidské tělo? Proč mohou
kultivující dělat tak mnoho zázraků? Je to proto, že gong a nadpřirozené schopnosti jsou
složeny z těchto látek vyšší energie. Mimo to jsou tyto látky, které jsou vyvinuty kultivací ve
Spravedlivém Zákonu, živé a mají dobrotivou povahu, jsou ovládány hlavním vědomím
kultivujícího a jsou řízeny jeho myslí. Nejsou jako zlovolné, ničivé účinky, způsobené
jaderným štěpením, které se provádí za použití vědeckých prostředků. Síla uvolněná z
výbuchu atomové bomby za použití vědeckých prostředků je zlovolná. Nepohybuje se
určitým směrem, škodí lidským bytostem a jiným životům a je zhoubná pro životní prostředí
člověka. Energie vydávaná kultivujícími je naopak vědomá a může mít pozitivní účinek.
Výzkumníci z Čínské akademie věd jednou na mně prováděli test, aby mě ohodnotili, a
zjistili, že při mém vyučování Zákona je vyzařována energetická hmota. Ústav fyziky vysoké
energie při Čínské akademii věd se zaměřuje na výzkum vysokoenergetické fyziky. Umístili
do čtyř rohů konferenční místnosti a různých bodů uprostřed místnosti přístroje. Jeden přístroj
také položili na stůl za mnou, kde jsem vyučoval Zákon. Během testu objevili, že energie,
které jsem vydával, obsahovaly silné neutrony i atomy. Samozřejmě, mohli při svém testování
dojít jen tak daleko, protože neměli přístroje na mikroskopičtější látky. Co je překvapilo, bylo
to, že ta pole energie, jež jsem vysílal, byla rozmístěna rovnoměrně a energie mohla být
řízena. V dnešním vědeckém výzkumu se ví, že když se vyzařuje jaderná hmota, nemá
konkrétní směr a nikdo neví, kam půjde. Rovněž je silnější, čím blíž je [k bodu detonace], a
slabší, jak se dostáváte dál. Radiace škodí všemu ve svém dosahu. Moderní věda je zjevně
nedokonalá a slepá víra v ni způsobí lidstvu mimořádné škody.
Právě jsem vysvětlil, že lidský život neumírá společně s fyzickým tělem, takže duše lidské
bytosti bude osvobozena s tím, jak hmotné tělo v této dimenzi zemře. Byla původně v jiné
dimenzi a s lidským tělem v této dimenzi se spojila teprve v době narození. Když tělo v této
dimenzi umře, duše je osvobozena. Proto je koloběh převtělování, o kterém mluví
náboženství, také skutečný. Život se může reinkarnovat v koloběhu převtělování. Člověk se
může převtělit opakovaně jako lidská bytost, nebo se reinkarnovat jako objekt, jako zvíře,
nebo dokonce jako vyšší bytost či něco jiného.
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Buddhismus mluví o odemčení Pěti sil, mezi něž patří nebeský zrak, zrak moudrosti, zrak
Zákona a buddhův zrak. Když je odemčen váš zrak Zákona, svět před vašima očima nebude
takový, jako je tady. Jaký tedy bude? Zjistíte, že vaše oči budou ve vaší úrovni schopny vidět
skrz jakýkoliv předmět a pozorovat ještě mikroskopičtější látky. A zjistíte, že všechny objekty
jsou živé. Když si tyto objekty uvědomí, že je můžete vidět, budou s vámi komunikovat za
použití jazyka a myšlení. Někteří běžní lidé mohou mít pocit, že je to absurdní a příliš dobré
na to, aby to byla pravda. Samozřejmě, tohle jsou záležitosti kultivace a jsou vyučovány
studentům Falun Dafa. Vy všichni jste kultivující a já nepromlouvám k obyčejným lidem;
nemohl bych tyto věci jen tak neuváženě říkat obyčejným lidem. Spousta obyčejných lidí by
jim nevěřila.
A tak v té době zjistíte, že život nějakého předmětu mohl být předtím lidská bytost;
zemřel a převtělil se jako předmět. V tomto bodě chci něco říct. Lidská bytost si s sebou při
reinkarnaci nese karmu i ctnost. Jak morálka dnešních lidí upadá, lidé mají méně a méně
ctnosti a stále větší množství karmy. Protože s tím, jak se životy navzájem převtělují do těchto
forem, když se teď podíváte, uvidíte, že nejenom lidské bytosti, ale i objekty mají černou
karmu. Život si tuto karmu ponese, když se reinkarnuje v koloběhu převtělování, takže karmu
může mít jakýkoliv objekt, což může způsobit, že někdo onemocní. V lidské dimenzi se
karma projevuje jako mikroskopické viry. Dnes je karma tak hojná, že ji může mít cokoliv.
Jak možná víte, v minulosti, když si čínský rolník při práci na poli pořezal ruku, nabral si
trochu hlíny a přiložil si ji na ránu, aniž by si toho dál všímal. A to zranění se brzy zahojilo.
Ale dnes abyste se raději špíny ani nedotýkali [když se pořežete]. Dokonce i při nejlehčím
dotyku se může obyčejný člověk nakazit, způsobit si zhnisání poranění a může dokonce
zemřít na tetanus. Proč je tomu tak? Ukazuje to, že dnes je hlína nasáklá karmou. Takže, když
se díváte na Zemi z vyšší dimenze, karma je všude – vlny a vlny karmy. Protože lidské oko to
nemůže vidět, lidé si myslí, že vše je v pořádku.
Každý ví o chřipce, že? V podstatě se chřipka objeví, když se nad oblastí převalí karma
vysoké hustoty. Rakovina, AIDS a podobně jsou zhoubné nemoci, které mají konkrétní cíle –
například AIDS se zaměřuje na promiskuitu a homosexuální chování – a jsou karmou ještě
větší hustoty. Obecně řečeno lidé onemocní v místech s větší karmou. Epidemie propuknou
v kterékoli oblasti, kde je karma vysoké hustoty, a to místo je postiženo kvůli velkému
množství karmy, kterou vytvořily lidské bytosti.
Proč o tom mluvím? Viděl jsem, že lidská morálka drasticky upadla, a že jestli to bude
pokračovat, lidské bytosti budou čelit ještě většímu nebezpečí. Pokud bohové na nebesích
nepovažují lidské bytostí za lidi, pak je nablízku skutečné nebezpečí. Lidé se chovají jako lidé
– mít lidskou formu nemusí nezbytně znamenat, že jde o lidskou bytost. Opice mají
koneckonců formu, která je podobná té lidské. Nemají-li lidské bytosti lidské morální normy a
standardy, bohové je nebudou nazývat lidmi a v tom případě budou lidské bytosti ve vážném
nebezpečí. Je to proto, že lidské bytosti jsou stvořeny a řízeny bohy. Původní kultury lidstva
se objevily, když si tak bohové přáli. Když se lidské bytosti odchýlí od lidských norem,
bohové je odstraní. Zjistil jsem, že jak se lidské bytosti nechají unášet proudem věcí,
nevědomky všechno zhoršily, samy se staly horšími a způsobily úpadek společnosti. A co je
nejvýznačnější, poškodily lidskou morálku. Nyní je nejpatrnějším projevem to, jak se kultura
změnila v démonickou a vede lidskou povahu k proměně ve zlou. Ve výsledku se ve
společnosti vynořil organizovaný zločin, užívání drog, pašování drog, promiskuita a
homosexualita. Lidé se topí v moři lží a nesčetných neřestí. Zločinní bossové jsou dnes
dokonce oslavováni. Je mnoho, mnoho věcí jako tyto. Všichni o tom přemýšlejte: je to
normální? Jak se lidské názory změnily! A neomezuje se to na tyto otázky. V myslích lidí ze
všech různých částí společnosti teď existuje silná démonická povaha. Učím tento Zákon,
abych osvobodil lidské bytosti z tohoto nebezpečí, a umožňuji jim, aby byly zachráněny skrze
kultivaci. Pokud dokážete opravdu kultivovat do konce, skutečně vám mohu umožnit, abyste
dosáhli Dovršení.
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Právě teď jsem se zmínil o některých jevech ve společnosti. V současnosti to není tak, že
chci udělat něco pro společnost; takovou myšlenku jsem neměl. Ale tento Zákon je schopen
lidi zachránit, učí lidi být dobrými a může opravdu změnit váš xinxing a základní povahu.
Proto i když je mnoho lidí, kteří kultivaci nedělají, když lidé budou znát učení tohoto Zákona,
pokusí se být dobrými lidmi. Když si lidé uvědomí, jakou škodu si způsobí, když se stanou
špatnými (potlesk), pokusí se být dobrými lidmi. To znamená, že když se zveřejní pravý
Zákon, společnosti to určitě prospěje.
V průběhu let, kdy učím Zákon, se držím následujícího principu: dělám to, protože cítím
odpovědnost k lidem a společnosti. Nikdy jsem nedělal věci ledabyle. Jak víte, musel jsem
cestovat daleko, abych se dostal do Singapuru a šířil Zákon, ale nechci od vás ani halíř. Za
chvíli odejdu a zanechám vám jen tento Zákon. Spousta studentů se mě ptala: „Učiteli, v
tomto vesmíru existuje princip zvaný ‚žádná ztráta, žádný zisk; aby člověk získal, musí ztratit;
a ztrátou člověk získá‘. Ale vy nás zachraňujete, aniž byste od nás něco žádal, a dáváte nám
tak mnoho dobrých věcí, předáváte nám Zákon, staráte se o nás, zatímco kultivujeme,
pomáháte nám odstraňovat karmu, vkládáte do našich těl mnohé, mnohé věci a na různých
úrovních pro nás řešíte mnoho problémů, protože ‚člověk dělá kultivaci, o gong se postará
Mistr‘ – co tedy chcete?“ Řekl jsem, že nechci nic. Jsem jiný než vy, protože já jsem přišel
vykonat specificky tohle. Jestli se ptáte, co chci, já chci jen vidět toto vaše srdce – srdce pro
kultivaci a srdce, které touží po dobrotě. (Potlesk)
Vzal jsem si příliš mnoho času, že? (Učitel se směje) Jestli je ještě čas, můžu mluvit dál. Je
mnoho, mnoho metod kultivace buddhovství. Všichni víte, že Falun Gong, který praktikujete,
je zakořeněn v buddhistických principech – jde jen o to, že nepoužívám jazyk, který v
minulosti používal Šákjamuni, když učil, a já bych to tak prostě nemohl udělat, protože dnešní
jazyk je jiný. Mohu proto použít jen lidský jazyk současnosti, abych učil Zákon a naše
cvičení. Zákon, který dnes učím, je jiný než Buddhův Zákon, který kdysi učil Šákjamuni. Proč
je tomu tak? Protože kultivační cesta, kterou jsem kultivujícím dal, a věci, na které se
kultivace zaměřuje, nejsou ty z minulosti. Na xinxing kultivujících a jejich úrovně jsou vyšší
požadavky a Stav ovoce je vyšší, protože to, co učím, je nejzákladnější Zákon vesmíru. Slova,
která Buddha Šákjamuni v té době používal, měla buddhovskou povahu a dá se říci, že jsou
Buddhovým Zákonem na té úrovni, i když nejsou základním zákonem nebo nejvyšší pravdou,
která stvořila vesmír. Nejvyšší pravdou ve vesmíru je Pravdivost, Soucit, Snášenlivost.
Všechny látky jako ocel, železo, dřevo, kámen, vzduch, voda a půda, a to zahrnuje všechnu
mikroskopickou hmotu – od jejich nejpůvodnějších prvků až po jejich povrchové substance –
všechny mají povahu Pravdivosti, Soucitu, Snášenlivosti. Pravdivost, Soucit, Snášenlivost
probíhá všemi bytostmi a všemi látkami v celém vesmíru a je to nejzákladnější povaha
vesmíru. Vysvětlil jsem pravdu nejjasnějším způsobem za použití nejjednoduššího jazyka
moderní doby. Dafa (Velký Zákon) je jako pyramida a stává se jednodušší směrem k vrcholu a
mohutnější a složitější směrem dolů. Proto jsou lidská úroveň a nižší úrovně vesmíru
složitější. V nejvyšším bodě – na vrcholu Buddhova Zákona – je to Pravdivost, Soucit,
Snášenlivost, tři všezahrnující slova. Všechny nejvyšší látky a prvky ve vesmíru jsou složeny
z Pravdivosti, Soucitu, Snášenlivosti – podstaty vesmíru, povahy vesmíru, pravé podstaty
Buddhova Zákona. V minulosti tohle bylo nejvyšším tajemstvím. Dokonce mnohé vyšší
bytosti to nevěděly. I když jsem, jak jste viděli, ve své knize odhalil mnohá nebeská tajemství,
neodhalil jsem je náhodně. Kdybych já, Li Hongzhi, náhodně prozrazoval nebeská tajemství a
mluvil bezcílně a každý by pak byl šťastný a tím to skončilo, nebo byste to považovali jen za
nějakou informaci, kterou jste vstřebali, pak bych tady podkopával nebeské principy. Kdyby
to byl tento případ, Li Hongzhi by nebyl schopen tady dnes stát a byl by potrestán a nikdo by
nevěděl, kde je. Při vyučování Zákona jsem byl zodpovědný ke každému, abyste mohli
kultivovat vzhůru. Choval jsem se podle toho, neustále jsem byl zodpovědný k lidem a
opravdu jsou mnozí, kteří kultivovali dobře. To tedy ukazuje, že to, co dělám, není bez účelu
nebo něco lehkovážného, co bych dělal z náhlého popudu. Ve skutečnosti byla tato záležitost
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naplánována před dávnými časy v historii a plné přípravy probíhaly dlouho. Dnes jste schopni
tu sedět a poslouchat Zákon, a to je díky vašemu karmickému vztahu, a vaše příležitost přišla.
Bez ohledu na to, kolikrát jste se v lidském světě reinkarnovali, vaše příležitost přišla dnes, a
proto můžete získat Zákon.
I když Buddha Šákjamuni neviděl, jak velký tento vesmír skutečně je, ani jak
mikroskopický může být, to, co viděl, bylo ve skutečnosti dost mikroskopické. Viděl, že v
jednom zrnku písku jsou tři tisíce nekonečných vesmírů. Co se myslí „třemi tisíci
nekonečných vesmírů“? Například, v naší Mléčné dráze Buddha viděl, že tam existují tři
tisíce systémů lidských bytostí s nebem a zemí a že v těch systémech životů, kde jsou bohové
a buddhové, existují také společnosti stejné jako ta, kde existují lidé. V každém nekonečném
vesmíru jsou nesčetné bytosti, stejně jako systém, ve kterém existují božské bytosti a
pozemští lidé. Buddha řekl, že v každém zrnku písku jsou také tři tisíce takovýchto
nekonečných vesmírů. Přemýšlejte o tom tedy: co Šákjamuni popsal, je tak mikroskopické a
tak velkolepé. Tohle není něco příliš úžasného na to, aby to byla pravda. Uvedu vám příklad.
Země se otáčí kolem slunce a vědci teď objevili, že elektrony se stejným způsobem otáčejí
kolem atomového jádra. Jak se to liší od země otáčející se kolem slunce? Je to totéž. Když se
elektron zvětší do velikosti země, uvidíte, že jsou na něm životy, kolik je tam životů a jakou
podobu tyto životy převzaly. Na ještě mikroskopičtějších úrovních jsou ještě mikroskopičtější
životy. Šákjamuni řekl, že jedno zrnko písku obsahuje tři tisíce nekonečných vesmírů. Pokud
to sledujeme tímto způsobem, podle té teorie, kterou učil Šákjamuni – konkrétně, že existují
tři tisíce nekonečných vesmírů v jednom zrnku písku – není to pravda, že ty tři tisíce
nekonečných vesmírů v jednom zrnku písku mají také, jako v lidském světě, řeky, potoky,
moře a oceány? Mají pak v sobě řeky, potoky, moře a oceány také písek? A obsahují zrnka
písku v nich také tři tisíce nekonečných vesmírů? Takže když se následuje tato logika, není
pravda, že písek v tom písku také obsahuje tři tisíce nekonečných vesmírů? Zjistil jsem, že je
jich tolik, že je nelze spočítat, a všechny velké osvícené bytosti na ještě vyšších úrovních věří,
že bytosti a hmota se stávají tak mikroskopickými, že tomu není konce. Jak mikroskopická
tedy může hmota být? Dokonce ani bohové a buddhové na velmi vysokých úrovních
nemohou vidět její původ – zdroje, které formují hmotu. Z tohoto pohledu lidská věda ještě
ani nedosáhla předškolní úrovně! Navždy zůstane v temnotě a nemůže se zmiňovat zároveň s
Buddhovým Zákonem. Moderní věda může porozumět jen částicím tak drobným, jako jsou
neutrina a kvarky. Moderní věda ve skutečnosti pouze zjistila přítomnost neutrin a kvarků;
nemá je jak vidět, nemá dostatečně silný mikroskop. Proto jsem před chvílí řekl, že Buddha
Šákjamuni neviděl, co je původní zdroj hmoty ani co jsou největší částice ve vesmíru. Proto
prohlásil: „Je tak velký, že nemá vnějšek, a tak malý, že nemá vnitřek.“ To znamená, že tento
vesmír je tak velký, že nemá žádné hranice, a tak malý, že hmota může být nepatrná do
nekonečna. Buddha Tathágata je skutečně velkolepý, ale přestože může vidět tak daleko,
pořád nemůže vidět konec.
To znamená, že tento vesmír je široký a rozsáhlý a jeho dílčí hmota je masivní a složitá. Co
se týče původu hmoty, to už se pak vlastně nemůže nazývat „hmota“. Je to moc Zákona neboli
povaha Pravdivosti, Soucitu, Snášenlivosti, která utváří původní prvky do primitivních látek a
ty zase skrze Pravdivost, Soucit, Snášenlivost utvářejí vrstvy za vrstvami různých úrovní
látek, dokud se nevytvoří ještě větší vrstva hmoty, až k neutrinům, kvarkům, atomovým
jádrům, atomům, molekulám a až k povrchovým látkám, které teď lidé chápou. Všechny jsou
vzájemně propojeny touto povahou Pravdivosti, Soucitu, Snášenlivosti. Proto konečnou
pravdou tohoto vesmíru je Pravdivost, Soucit, Snášenlivost a to je podstata Buddhova Zákona.
Je jednoduché ta tři slova říci, ale když se tento Zákon rozvine, je opravdu značně velký.
Pravdivost obsahuje mnohé, mnohé principy na různých úrovních, stejně jako Soucit a
Snášenlivost také obsahují mnohé, mnohé principy na odlišných úrovních. Na obyčejné lidské
úrovni Pravdivost zahrnuje shovívavost, spravedlnost, etiketu, moudrost, důvěryhodnost a
mnohé další lidské principy; Soucit na lidské úrovni obsahuje cit (qing), a to všechno jsou
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principy Zákona odvozené z pravého, základního Velkého Zákona vesmíru – Pravdivosti,
Soucitu, Snášenlivosti.
Co se týká citu, kdyby lidstvo nemělo city, lidské bytosti by se nacházely v jednom ze
dvou stavů: buď bezcitném jako mimozemšťané, nebo soucitném jako bohové. Lidská bytost
je člověkem právě kvůli tomu, že má city. Člověk je šťastný nebo nešťastný kvůli citům.
Člověk něco má nebo nemá rád; jste na někoho naštvaný nebo k někomu jinému přívětivý;
těší vás něco dělat nebo chcete vydělat určitou sumu peněz; nebo chcete získat práci ve vládě
– vaše záliba ve všech těchto věcech, které chcete dělat... chcete dělat tohle, tamto... všechno
v lidském světě je v mezích citu. A lidské bytosti zarputile usilují o věci právě kvůli tomu, že
jsou hnáni city. Na této úrovni lidské společnosti vytvořil Zákon lidské bytosti a lidskou
dimenzi a vytvořil lidský stav. Kultivace je v jádru záležitostí opuštění lidského stavu, zbavení
se připoutání, které jsou hnány city, postupně je v průběhu kultivace berete zlehka a tím se
pomalu pozvedáváte. Někteří lidé si myslí, že život by byl bez citů nudný – už žádné filmy, už
žádný zájem o nalezení atraktivních společníků, už žádná touha po chutném jídle – bylo by to
tak nudné. Řeknu vám ale, že takhle to vypadá, když se na to díváte z pohledu obyčejného
člověka. Pokud vystoupíte do vyšších říší, objevíte překrásný stav těch říší a objevíte, že
všechno je lepší než tady v lidském světě. Tak moc, že žádná slova nejsou schopna popsat, jak
krásné to tam nahoře je. Ale jestli se z té krásy chcete těšit, budete se muset zbavit běžných
připoutání poháněných city, které máte k lidským zájmům. Jenom když opustíte běžná lidská
připoutání, získáte lepší věci.
Všichni jste mí studenti, takže jsem pro vás při vaší kultivaci možná stanovil velmi vysoká
měřítka. S tím, jak se kultivujete, možná nebudete v současné chvíli schopni opustit mnohá z
vašich lidských připoutání, ale nebojte se. Kdyby poté, co skončím dnešní vyučování Zákona,
byl každý z vás schopen splnit očekávání, stali byste se na místě buddhou. (Potlesk). Ale mezi
začátečníky je těžké, aby to někdo dokázal. Je nemožné vzdát se hned všeho, co je lidské.
Každý se cítí dobře, když tu sedíte a posloucháte Zákon, a je ochoten poslouchat mou
přednášku, protože to je účinek mocné síly opravdové praxe. Energie v pravé kultivační cestě
je dobrotivá, harmonická a schopná vymýtit a postarat se o všechny negativní prvky. Proto se
každý cítí dobře, když tu sedí. Budete schopni docílit téhož, až později dosáhnete v kultivaci
určité úrovně. Zpočátku to nebudete schopni dokázat, protože je ještě velké množství
připoutání, která jste neopustili, a vaše spravedlivé myšlenky ještě nejsou silné. Všechny
emoce mezi lidmi a spory vzniklé ze sebezájmu, do kterých se v lidské společnosti dostanete,
vás pořád ještě do určité míry vyruší. A vaše tělo se bude cítit špatně nebo pod psa, když se
odstraňuje karma. Jak se uprostřed trápení zachováte? Pokud se zvládnete zlepšit a neřešit
spor, jako by ho řešili obyčejní lidé, pak se zlepšujete a posilujete své spravedlivé myšlenky.
Když vás někdo uhodí, jestli si dokážete zapamatovat: „Jsem praktikující, ty jsi obyčejný
člověk. Neudělám tedy to samé,“ pak se zlepšujete. Pokud jste opravdu schopni nevrátit ránu,
když vás udeří, a nenadávat, když se vám nadává, jestli, když s vámi druzí bojují, aby se
dostali dopředu, zvládnete brát to zlehka, pak i když je to jen rozdíl jedné myšlenky, jste už
tisíc kilometrů od obyčejných lidí. Pokud ovšem chcete dojít k tomuto bodu, pak musíte dělat
neustálý pokrok ve své kultivaci mezi obyčejnými lidmi. Možná řeknete: „Chci toho
dosáhnout hned teď,“ ale to je opravdu těžké. Musíte se zbavit připoutání uprostřed
skutečných zkušeností a zkoušek a jen pak bude to, čeho v kultivaci dosáhnete, pevné.
Lidská věda nebude nikdy schopna dosáhnout říše buddhů. Proč? Protože lidská moudrost
je omezena a řízena vyššími bytostmi. Proč? Protože lidské bytosti byly stvořeny bohy a
lidské pravdy jsou převrácené [v porovnání s těmi nad nimi]. Co je Buddha? Je to ručitel
všech bytostí na jeho úrovni, ochránce všech bytostí a obránce pravdy vesmíru. Přemýšlejte
tedy o tom: lidské bytosti mají všechny druhy připoutání, včetně připoutání ke slávě,
bohatství, citům a tužbám a závist, takže kdyby jim bylo dovoleno, aby vstoupili do říše
buddhů, mohly by začít s buddhou bojovat. Jak by to mohlo být dovoleno? Takže než
dosáhnete té říše a pozice, musíte se zbavit těchto lidských připoutání, zatímco jste tady mezi
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lidmi. Dnes jsou mniši, kteří obyčejným lidem říkají: „Ty jsi Buddha! Odříkával jsi Buddhovo
jméno, tak se staneš Buddhou, až tvůj současný život skončí – i když to nechceš.“ To je jako
urážka Buddhy a urážka Zákona. Mnich je lidská bytost a dokonce i ti, co opravdu dokážou
kultivovat, jsou pouze kultivující. Pokud si nevede v kultivaci dobře, pak není nic, právě tak
jako obyčejný člověk. Pokud během kultivace dělá chyby, hřích, který spáchá, bude větší než
ten obyčejné osoby a to se nazývá „poškozování Buddhova Zákona při nošení Buddhových
šatů.“ Takže nevěřte slepě těm mnichům, kteří opravdu nekultivují. Opravdová kultivace
znamená kultivování lidské mysli a člověk té říše nemůže nikdy dosáhnout, pokud se nezbaví
svých lidských připoutání. Kdyby tam mohly lidské bytosti dosáhnout pomocí vědy a
technologie, opravdu by propukla galaktická válka, vesmírné hvězdné války. Jak by vám mohl
Buddha dovolit toho dosáhnout? To je pouhé sci-fi a nikdy to nemůže být skutečností. Pokud
si lidé chtějí prorazit cestu k vyšším úrovním a poznat vyšší bytosti – pokud chcete být vyšší
bytostí nebo pokud chcete opravdu znát pravdu vesmíru – jediná cesta je skrze kultivaci. To je
ta jediná cesta. A tak vám říkám, v běžné lidské společnosti, ať už se v budoucnu setkáte s
jakýmikoliv překážkami – ať už jsou to rozpory [které zkoušejí] váš xinxing, někdo je na vás
naštvaný, někdo vás využívá, někdo vás sekýruje nebo trpíte jedním či druhým způsobem –
říkám vám, že to není nezbytně špatná věc. Pokud chcete opravdu kultivovat, řeknu vám, že
vaše životní dráha pro vás bude přeuspořádána. Proč musí být přeuspořádána? Protože lidská
bytost má svůj lidský život, a než se dá na cestu kultivace, jeho budoucnost je budoucností
obyčejné osoby a kdo ví, jak dlouho má žít. Někteří lidé mohou žít déle než druzí, ale nikdo
neví, kdy budou takoví lidé mít vážnou chorobu nebo kolik let budou nemocní. Jak by mohli
takoví lidé dělat kultivaci? Nebo někteří lidé mohou procházet nějakými velkými zkouškami a
scénáře jako tyto by učinily kultivaci nemožnou. Já pro vás všechny vyčistím vaši cestu,
odklidím všechny ty věci a uspořádám cestu pro kultivaci. Samozřejmě, tohle se nemůže
neuváženě udělat pro obyčejné lidi. To se může udělat pouze pro kultivující.
Proč jsou tedy kultivující tak mimořádní? Je to proto, že život lidské bytosti není k tomu,
aby byla člověkem. Váš život nepochází z této Země; váš život pochází z vyšších dimenzí.
Účelem vašeho života je návrat, takže když se objeví přání kultivovat, září jasněji než zlato a
Buddhové obepínající svět o deseti směrech to vidí. Když má člověk tu myšlenku – přání
kultivovat – je to tak drahocenné. Nic nemůže být neuváženě uděláno pro obyčejné lidi,
protože obyčejní lidé obvykle nevykonali ve svých předchozích životech dobré věci a musí za
to v tomto životě zaplatit. Kdybyste neuváženě jeho karmu odstranili a odstranili jeho útrapy,
znamenalo by to, že lidé mohou dělat špatné věci beztrestně. To by podkopávalo buddhovské
principy a Zákon nebes. Jak by mohlo být dovoleno, aby se to stalo? To nejde. Všichni
Buddhové, Taové a Bohové ochraňují principy vesmíru a dělají věci pro ochranu principů
Zákona – Pravdivosti, Soucitu, Snášenlivosti. Proto říkám, že když vy, kultivující, trochu
trpíte nebo když se setkáte s útrapami, dostanete čtyři věci. Když vás druzí sekýrují, když vás
využívají nebo když zasahují do vašich zájmů, dávají vám na oplátku ctnost a tyto [věci, které
získáte] budou přeměněny v ještě větší prospěch. A zatímco trpíte, jste stranou, která ztratila,
a jste stranou, která trpí, takže karma ve vašem těle bude přeměněna na ctnost. Množství
utrpení se rovná množství, které se přemění. A také, jste kultivující a neřešíte spory tak jako
druzí. Ve svém srdci se nedíváte na problém tak, jak by to dělali druzí, takže váš gong poroste.
Proč je tomu tak? Je to proto, že váš xinxing se zlepšil. Váš gong je tak vysoký, jak vysoká je
vaše úroveň xinxingu – to je absolutní pravda. Není možné, aby váš gong vzrostl, zatímco váš
xinxing se nezlepšil, protože tento Zákon vesmíru vládne všem bytostem. Všechny látky v
tomto vesmíru jsou životy a všechny byly stvořeny Pravdivostí, Soucitem, Snášenlivostí.
Takže ony také omezují lidské bytosti, a když nesplňujete měřítko, všechny prvky vám budou
bránit v postupu vzhůru. Je to jako princip, který jsem kdysi vysvětlil: pokud je láhev
naplněná špínou hozena do vody, „žbluňk“ – klesne přímo ke dnu. Vylijte trochu té špíny a
ona trochu stoupne; vylijte trochu víc a stoupne nahoru trochu víc. Vyprázdněte z láhve
všechnu špínu a už neklesne, i když ji budete tlačit dolů. Bude plout na vodní hladině a to je,
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kam patří. Pokud opravdu kultivujete, je to jako vylévání špíny: stupeň, do kterého jste věci
vyčistili, by měl ukázat, kam jste se vykultivovali. Tak to funguje.
Je toho mnoho, o čem jsem chtěl mluvit. Protože jsem opravdu doufal, že pomohu
každému získat víc ze Zákona, chtěl jsem každému říci spoustu věcí, když jsem začal mluvit.
Samozřejmě, nemohu vám říci všechno, co jsem chtěl, když je čas tak omezený. Kniha Zhuan
Falun zahrnuje obsah několika sérií přednášek, které jsem uskutečnil, když jsem vyučoval
praxi v Číně. Sjednotil jsem je do jedné knihy a osobně jsem ji prošel, než byla zveřejněna.
Takže je to Zákon, který systematicky vede v kultivaci. Teď jsou k dispozici audio a video
nahrávky mých přednášek, takže můžete doplnit svou praxi jejich sledováním a
posloucháním.
Také jsem vám chtěl všem říci, že jsem tuto knihu, tento Zákon, naplnil mocnou silou
Buddhova Zákona a svými různými schopnostmi. Ať už jsou to videokazety, audiokazety
nebo kniha – dokud je sledujete, posloucháte nebo čtete, zažijete změny. Dokud ji čtete,
budete schopni odvrátit nemoc. Dokud kultivujete, vaše tělo projde zásadními změnami.
Dokud vytrváte v kultivaci, vyvinete si schopnosti. A uvidíte, uslyšíte a ucítíte nekonečná
požehnání Dafa. Pokud jste opravdový kultivující, dám vám všechny mocné síly Buddhova
Zákona. Pokud kultivujete, získáte je. Samozřejmě, pokud nekultivujete, nezískáte je.
Vnitřní významy v knize jsou hluboké a samy se při prvním přečtení neodhalí. Protože vás
žádáme, abyste kultivovali krok za krokem, v počátečním bodě, na úrovni obyčejných lidí, je
Zákon na této úrovni, aby vás vedl v kultivaci. Ale když se kultivací povznesete, nefungovalo
by to, kdybyste tentýž princip nadále používali pro vedení vaší kultivace. Například, když
jdete na střední školu a používáte učebnice základní školy, pořád jste žákem základní školy.
Když jdete na vysokou školu, a přesto stále používáte učebnice základní školy, pořád jste
žákem základní školy. To znamená, že když dosáhnete kultivací určité úrovně, Zákon na té
dané úrovni se projeví jako vaše vodítko. Jen tímto způsobem budete schopni kultivovat
vzhůru. V knize Zhuan Falun jsem zahrnul principy Zákona obsahující říši obyčejných lidí až
postupně po nejvyšší říši vesmíru. Do té knihy byly vsazeny principy Zákona na všech
úrovních, i když nejsou patrné na povrchu. První přečtení odhalí, jak se stát dobrým
člověkem. Když ji čtete po druhé, zjistíte, že to tak není. A po třetím čtení zjistíte, že to je
kniha o opravdové kultivaci. Jak ji budete dál číst, zjistíte, že je to božská kniha. Na různých
úrovních a v různých říších budete mít u stejné věty odlišná pochopení a odlišné výklady.
Vnitřní významy zasazené do knihy jsou obrovské. Teď je mnoho, mnoho lidí, kteří knihu
čtou, a někteří ji četli více než stokrát a pořád ji čtou dál. Dokonce i když ji přečtete
desettisíckrát, nebudete mít pocit, že v ní není nic ke čtení. Spíše zjistíte, že jsou tam mnohé
věci, které jste si předtím neuvědomili, a pořád budete mít spoustu, spoustu nových
pochopení. Proto je tato kniha tak cenná. Nemohu tady zmínit každý její aspekt. Pokud jste
schopni kultivovat, myslím si, že byste ji měli se vší vážností studovat a číst ji opakovaně.
Pak získáte všechno. Všechny otázky, které máte při prvním čtení, budou zodpovězeny při
vašem druhém čtení. Pak budete mít nové otázky, ale když ji budete číst potřetí, všechny ty
otázky budou znovu zodpovězeny. Jak pak budete dále pokračovat ve čtení, budete mít otázky
na vyšších úrovních, a dokud ji nepřestanete číst, všechny vaše otázky budou vysvětleny a
zodpovězeny.
Nevím, jestli to, co jsem řekl, je podle vaší chuti. (Potlesk) Velmi mi záleží na tom, abyste
pokročili v kultivaci, a tak jsem mluvil o věcech na vyšší úrovni. Pokud je tam něco
nevhodného, můžete na to poukázat. Děkuji vám všem. (Dlouhý potlesk).
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První učení Zákona ve Spojených státech
San Francisco, oblast zátoky – 5. říjen 1996
Li Hongzhi
Posadím se tady, aby na mne každý viděl. (Potlesk)
Mnoho lidí sem přispěchalo ze vzdálených míst a dorazili dnes brzy ráno. Vím, že je zde
mnoho lidí, kteří se nyní věnují kultivaci, a uvažoval jsem o tom, že navštívím Spojené státy,
abych se na vás podíval. Z různých důvodů jsem neměl příležitost přijet. Teď se s vámi mohu
setkat, a to je díky předurčenému vztahu. To, že se můžete tuto praxi učit, je také díky
předurčenému vztahu. (Potlesk) Mám v úmyslu pronést řeč v Houstonu, abych se setkal s více
lidmi ve Spojených státech, a po cestě jsem se tedy zastavil zde a setkávám se nejdříve
s vámi. (Potlesk)
Vaše znalosti této praxe a tohoto Zákona se mohou lišit, stejně jako se liší vaše pochopení.
Ať tak či tak, protože to, co předávám, je kultivační metoda buddhistické školy, budu používat
některá slova z buddhistické školy: to, že ji můžete získat, je díky předurčenému vztahu. Teď
ještě nevíte, jak vzácná je. Až si skutečně uvědomíte její vzácnost, pocítíte nesmírné štěstí. O
těchto principech a věcech, jež mohou vést kultivaci každého člověka a které učím, na
veřejnosti nikdo po stovky a tisíce let nepromluvil – ve skutečnosti je tomu ještě déle. Nikdo v
celých dějinách o těchto věcech nemluvil. Když mluvíme o kultivaci, pomyslíte na ty mnohé
kultivující v dějinách ve zvláštním prostředí Číny. Ve skutečnosti tito kultivující dosud žijí a
je také ohromné množství kultivujících, kteří jsou rozptýleni po celém světě. Kultivující se
vždy vyskytovali v místech, kam se mnoho lidí nevydá, a všichni jsou poměrně staří.
Vyhýbají se světskému světu a s obyčejnými lidmi se nesetkávají, a tak o nich obyčejní lidé
nevědí.
Jak se současná věda a technologie vyvíjejí a když lidé kladou stále větší důraz na
takzvanou skutečnost, opravdové dějiny lidstva a opravdové věci se postupně odsouvají
stranou. V moderní době, kdykoliv lidé o těchto věcech promluví, vždy to vypadá, jako by
vyprávěli pohádky, i když ve skutečnosti to tak není. Čím to, že opravdová náboženství a
mnohé starobylé legendy neztratily na síle a přetrvaly tisíce let? Musí to mít své důvody. V
obyčejné lidské společnosti také existuje mnoho, mnoho úkazů, které si nemůžeme vysvětlit –
chodíme kolem nich, slýcháme o nich nebo je sami cítíme – a dnešním způsobem myšlení
nebo vědeckými teoriemi nemohou být vysvětleny. Je to proto, že věda ještě není dostatečně
vyspělá, a ani při svém rozvoji nedokáže tak vysoké úrovně dosáhnout. Ve skutečnosti bych
řekl, že všechny tyto věci doopravdy existují. To pouze moderní lidé přehnaně věří ve vědu,
která není příliš vyspělá, a tak se vědeckými prostředky nemohou vytrhnout z této dimenze,
aby uviděli pravdu.
Dnešní věda a technologie, i když je lidé považují za docela rozvinuté, jsou ve skutečnosti
nedostatečné, když se porovnají s pravdou vesmíru. Lidé si myslí, že počítače jsou tak
vyspělé, ale ať už jsou vyspělé jakkoliv, ve skutečnosti se nevyrovnají lidskému mozku;
lidský mozek navždy zůstane pro lidstvo záhadou. V budoucnosti mnozí lidé, jak budou
studovat Zákon a budou se kultivovat, dosáhnou bodu odemčení gongu, osvícení či
Dokonalosti, a v tu chvíli jejich pochopení života, vesmíru a hmoty pronikne do
nejnepatrnějších a bezmezných sfér.
Jak víte, co se týče hmoty, mikroskopické částice vytvářejí větší vrstvu částic, a postupně
tak větší vrstva částic vytváří ještě větší vrstvu částic, až se nakonec utvoří povrchová hmota.
Podobá se to tomu, jak neutrina utvářejí kvarky a z těch se stávají jádra a nakonec atomy.
Vrstva hmoty, která tvoří nejvnější povrch lidské bytosti – molekulové částice na povrchu – je
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vytvořena z různých mikroskopičtějších druhů hmoty. Dnešní vědci znají pouze složení
mikroskopických částic – ten maličký kousek, který mohou vidět mikroskopem. Vědí o
existenci molekul, existenci atomů, a to pokračuje dále až k neutrinům, ale pak už vědci
nejsou schopni ani za použití přístrojů nic rozeznat. Pokud by byl dostupný dostatečně silný
mikroskop, který by dokázal pozorovat rozsáhlejší oblast, a pokud bychom mohli pozorovat
ne jen jednu molekulovou částici nebo několik molekulových částic, ale kdybychom namísto
toho mohli pozorovat celou rovinu složenou z mikroskopických částic, znamenalo by to, že
lidé nahlédli do jiných dimenzí. Za ta léta se lidé nedokázali vymanit z tohoto způsobu
myšlení, upírají svou pozornost na sledování jedné nebo několika mikroskopických částic.
Neopustili převládající pojetí a nepospojovali je dohromady, aby uviděli, jak vypadá celá
rovina mikroskopických částic. To je to, co nazýváme jinými dimenzemi. Je to takhle
jednoduché. V dnešní době není možné do těchto věcí proniknout; dnešní technologie
nedokáže takové úrovně dosáhnout.
Právě jsem mluvil o těchto věcech a použil jsem k tomu jazyk a myšlení moderních lidí,
jsou to věci, které by lidské bytosti chtěly vědět, ale zatím jim to nebylo dovoleno. Nikdo
doposud lidem neodhalil skutečnou pravdu vesmíru a v minulosti ji lidé nesměli znát.
Důvodem je, že podle nebeských zákonů lidé postupně klesali z vysokých úrovní nebes do
obyčejné lidské společnosti. Jinými slovy, spadli na Zem. Společenství kultivujících neuznává
Darwinovu evoluční teorii, protože člověk se nevyvinul z opice. Opravdu, to, co viděly vyšší
bytosti, je ve skutečnosti něco úplně jiného. To, co dnes empirická věda považuje za pravdu,
zbytečně vytvořilo mnoho falešných dojmů, jejichž opravdovou podstatu si obyčejní lidé
netroufají prohlédnout. Zdá se, že lidé měli z těchto neúplných teorií určitý praktický užitek a
že nabyli vědecké znalosti, ve skutečnosti je však toto vše pro lidstvo, život a vesmír
zničující, a nikdy to nepřinese bytostem věci, které by jim umožnily vzestoupit. Přesto existují
lidé, kteří si ochraňují své takzvané vzdělání a znalosti, protože jsou autoritami, které hlídají,
aby tyto věci nebyly vyvráceny, a zabraňují ostatním získat vyšší pochopení. Takže lidé vědí,
že některé z těch věcí jsou nesprávné, přesto však své iracionální chování s emocemi brání.
Pokud jde o pravdu vesmíru, lidé se před ní uzavřeli. Kultivace může člověku pomoci
skutečně se zdokonalit a kultivující mohou vidět pravdy života a vesmíru a přijít s nimi do
styku.
Moderní věda uzamkla dnešní lidstvo tak těsně, že lidé považují tyto pravdy za „pověry“.
Přesto by měl vědec nebo člověk s nezávislým myšlením tyto věci, i když jsou označovány za
pověru, prozkoumat, aby zjistil, proč se takovéto věci považují za pověry a proč lidé chtějí být
pověrčiví. V dnešní době se však těchto věcí téměř nikdo neodvažuje dotknout. Myslím, že by
to mohlo být ve Spojených státech o moc lepší, protože myšlení mnoha lidí zde není tolik
omezeno. Přesto pouta vytvořená moderní empirickou vědou způsobila, že si člověk svou
vlastní mysl uzamkl. A tak je velmi těžké poznat pravdu života, vesmíru a hmoty.
Člověk může uvidět pravdu vesmíru prostřednictvím kultivace, zejména s pomocí
Buddhova Zákona. Ale dnes lidé věří jen v moderní vědu, myslí si, že všechny tyto věci patří
do teologie nebo náboženství a nejsou vědecké. Ve skutečnosti je to však jediný způsob, jak
člověk může dojít k pochopení vesmíru. Jak víte, sám Einstein v pozdních letech věřil
náboženství. Mnoho lidí, kteří jsou docela uznávaní v oblasti vědy, se nakonec přiklonili k
náboženství. Objevili, že principy, které náboženství učí, jsou ještě vyššími pravdami.
Pochopení lidstva je omezené a v okamžiku, kdy věci přesáhnou hranice těchto znalostí, věda
se stává bezmocná. Buddhův Zákon na druhé straně dokáže vysvětlit všechny jevy vesmíru.
Tito lidé objevili, že to, co bohové učili, je ještě vyšší věda, a tak se obrátili k náboženství.
Samozřejmě, tento Zákon jsem předával formou qigongu, ve skutečnosti však to, co
zahrnuje, je ohromné. Jsou to věci, o kterých v celých dějinách nikdo nikdy nemluvil, až já je
nyní odhaluji. Pokud dokážete svědomitě číst knihu, Zhuan Falun, zjistíte, že je neuvěřitelně
vzácná. Jsou v ní odhalena mnohá a mnohá tajemství, a dokonce i rychlé povrchní přečtení
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člověku značně prospěje. Tento člověk se v základních pojmech dozví, jak být lidskou bytostí.
Lidé, kteří se nechtějí věnovat kultivaci, však vnitřní významy ani vyšší pravdy v Zhuan
Falunu neuvidí. Avšak to, co je uvnitř, je jednoduše ohromné, a člověku může pomoci
kultivovat se k Dokonalosti. A vede dál než k dosažení Dokonalosti – může bytosti umožnit,
aby vzestoupila do ještě vyšších říší.
Lidé vědí, že kultivace je něco jiného než jen udržování tělesné zdatnosti. Kdybych vám
chtěl odevzdat praxi, která by sloužila pouze k udržování vašeho zdraví, neučil bych Zákon,
který je tak obrovský. Dělám to takto právě proto, že chci, abyste vy všichni tento Zákon
získali, právě proto, abych vám předal tyto pravdy vesmíru, a právě proto, abych vám umožnil
kultivovat a zdokonalovat se tak, že dosáhnete vyšších úrovní a budete schopni vzestoupit.
Pokud se v průběhu kultivace dokážete chovat tak, jak jsem popsal, potom vás tato kniha
povede k dosažení tohoto cíle. Ale lidé, kteří nechtějí kultivovat, tohle všechno neuvidí. Proč
to nemohou uvidět? Obvykle, když někdo čte tuto knihu poprvé, zjistí, že kniha učí principy,
jak být dobrým člověkem. Když ji čte podruhé, nebude to už stejné; v tu chvíli pozná, že tato
kniha je o kultivaci. Když ji bude číst potřetí – pokud ji skutečně dokážete přečíst třikrát po
sobě – potom tu knihu pravděpodobně už nebude chtít odložit. Bude si ji brát a číst, kdykoliv
bude mít čas, a pochopí, že jde o božskou knihu.
Možná jste si všimli, že gramatika a lingvistická úprava knihy nejsou z pohledu literárních
pravidel standardní. Dnešní standardizovaný jazyk nedokáže pojmout velmi hluboké
významy, a tak jsem od něj upustil a při vyučování nepoužívám moderní, dokonale
standardizovanou gramatiku. Navíc jsem použil mnoho oblastních dialektů, protože
standardizovaný jazyk nebo standardizované termíny nejsou schopny některé věci vysvětlit
tak dobře. Používám také mnohé náboženské výrazy a lidové výrazy ze staré Číny, které
souvisejí s kultivací. Takže tento Dafa jsem učil tím nejběžnějším a lidovým jazykem,
nejjednodušším a nejsrozumitelnějším jazykem. Jak vzdělaní lidé, tak ti bez vzdělání tomu
mohou porozumět a všichni se mohou kultivovat. Ale to, co kniha obsahuje, je velmi, velmi
hluboké.
Měli byste vědět, že zde mluvíme o kultivaci. Pokud bych učil lidi qigong, aby se
udržovali v kondici, stačilo by, abych jen učil, jak qigong upravuje lidské dýchání a zklidňuje
mysl. Tyto metody by posloužily, abyste se uzdravili a byli v kondici. Ale pokud se má člověk
kultivovat k vyšším úrovním, pak mu tyto věci nijak neposlouží, protože nedokáží vést
kultivaci člověka k vysokým úrovním. Je to, jako když chodíte do školy. Pokud chcete jít na
vysokou školu, budete potřebovat znalosti základní a střední školy jako základ. Na základní
škole používáte učebnice pro základní školy a na střední škole učebnice pro střední školy, a
když jste konečně na vysoké škole, studujete podle osnov vysoké školy. Pokud byste na
vysoké škole použili učebnice základní školy, stále byste byli žákem základní školy. To proto,
že byste se nenaučili věci z vysoké školy, a když se neučíte vyšší Zákon, nemůžete kultivovat
výše. Takže aby vaše kultivace mohla směřovat k vyšším úrovním, potřebujete vyšší principy,
které vás budou v kultivaci vést.
Zhuan Falun má vnitřní významy tak vysoké úrovně, ale člověk, který se na knihu dívá
jenom povrchně, je neuvidí. Jedna a tatáž věta, jen když ji přečteš poté, co jsi se zlepšil,
zjistíš, že má odlišný význam, než měla předtím, a to je význam další úrovně. Je to určitě tak.
Žádná jiná kniha tohle nedokáže, protože žádná není knihou kultivace a jsou omezeny na
teorie obyčejných lidí. Tento Zákon však zcela překračuje teorie obyčejných lidí, a tak jsou
jeho vnitřní významy obrovské. Nakonec, mluvíme tu o kultivaci. To, co buddhistická škola
nazývá „začátek kultivace z úrovně obyčejných lidí“, zde já nazývám „praktikování v Zákonu
uvnitř trojitého světa“, což se také nazývá kultivace lidského těla. V této etapě se musí zlepšit
mnoho a mnoho stránek člověka. V minulosti, jak se zdá, se většina toho, co bylo napsáno v
knihách o kultivaci, zabývala kultivací těla, a mluvilo se o těchto věcech, i když byly nejasné.
Pokud by vám tato kniha byla schopna poskytnout vedení pouze v kultivační praxi v
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Zákonu uvnitř trojitého světa, nebyli byste schopni kultivovat za Tři říše. Proto tato kniha
musí obsahovat principy kultivace lidského těla stejně tak jako principy různých úrovní Tří
říší až k principům za Třemi říšemi. Kultivující je schopen dosáhnout určité úrovně pouze
tehdy, když ho budou vést principy té úrovně, a pouze s vedením ještě vyšších principů můžeš
kultivovat k ještě vyšším úrovním. Jinými slovy, předtím, než budete moci kultivovat na
úrovních za Třemi říšemi, musí tam být principy těchto úrovní. Podobá se to tomu, co jsem
říkal o tom, když chodíte školy. Kdyby tato kniha neměla tak obsáhlé vnitřní významy, nebyli
byste vůbec schopni kultivovat – to jsem tím myslel. Zákon, který dnes předávám, se liší od
toho, co učí jiní mistři qigongu, protože tamti mistři qigongu učí lidi věci, které se týkají
pouze léčení a udržovaní tělesné zdatnosti. Tím neříkám, že úrovně jiných mistrů qigongu
nejsou vysoké, nebo že nejsou dobří a podobně. To není můj záměr. Říkám jen, že nikdo
nikdy neudělal nic podobného. Vím, že jsem dnes jediný, kdo tohle dělá. Přečetli jste si knihu
a mnoho lidí už ví, co dělám. Ani v Číně, ani jinde na celém světě nikdo jiný tohle nedělá,
protože to není malá záležitost. Účelem je vést lidi k vyšším úrovním, takže jak to jednou
začne, otázky, které jsou v tom zahrnuty, budou obrovské.
Spravedlivý zákon se předává těžce. Víte, že Ježíše tehdy za to, že předával spravedlivý
zákon, přibili na kříž. Šákjamuni, když neviděl lepší možnost, se prozatím vydal cestou
nirvány. V obyčejné lidské společnosti je velmi mnoho konvenčních představ a rozličných
lidských hnutí – včetně náboženských hnutí a obrovského množství dalších prvků – a tyto si
vytvořily svá vlastní prostředí. Prvky, které obsahují, mají pozitivní a stejně tak negativní
stránku, a ta negativní stránka jsou síly zla. V lidské společnosti obsahuje každá pozitivní věc
věci, které jsou negativní, a tyto negativní věci mohou lidem škodit, utlačovat je, útočit na ně,
vyvíjet na ně nátlak politickou silou nebo různými prostředky. Takže předávání spravedlivého
zákona je nejobtížnější. Je ironií, že když zlí lidé šíří škodlivé praxe, nikdo je neobtěžuje.
V očích Buddhy všechny bytosti trpí. Ježíš řekl, že byste měli milovat nejen své přátele,
ale také své nepřátele. Oni soucítí se všemi bytostmi, protože zachraňují lidi ve světě. Potom
pokud jako kultivující nedokážeš ve své osobní kultivaci milovat obyčejné lidi, kteří někdy
byli proti tobě, Buddhou se nestaneš. Taková je pravda, protože kultivující musí být soucitní.
Soucítit znamená opustit veškerou minulost a rozhořčení vůči obyčejným lidem, a znamená to
nevytvářet si připoutání k ničemu, co s obyčejnými lidmi souvisí, nehledat slávu ani zisk
obyčejných lidí a opustit lidská připoutání. Znamená to, že v průběhu kultivace berete vše
související s obyčejnými lidmi zlehka, a to je způsob, jakým se od toho můžete osvobodit.
Samozřejmě, požadavky, které jsem tu zmínil, mohou být o něco vyšší, než je obvyklé,
protože to, co předávám, není průměrný druh qigongové praxe, kterou můžete nalézt mezi
obyčejnými lidmi. Je to opravdová kultivace, ačkoli nemůže být od qigongu oddělena. Proč je
tomu tak? Je to proto, že na vysoké úrovni je qigong zcela jistě kultivací. Jde jen o to, že
qigongové praxe, které se ve společnosti šíří, jsou všechny na nejnižší úrovni kultivace – kde
je cílem mít zdravé tělo a zbavit se nemocí, nic víc než to. To, co dělám já, je nesmírně
náročné, není to tedy tak, jako by někdo dostal v určitém okamžiku tento nápad a pak to byl
schopen dělat.
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Když jsem řekl, že to bylo velmi těžké, myslel jsem tím, že pro mě bylo těžké tohle
předávat a pro vás to bylo těžké získat. Mnozí z vás, kteří zde sedíte, máte předurčený vztah, a
pravděpodobně velmi silný. Možná si někteří z vás myslí, že vše, co se tu odehrává, vypadá
obyčejně. [Možná uvažujete:] „Prostě jsem uviděl tuhle knihu,“ nebo „Prostě jsem se
dozvěděl o tomto Zákonu,“ „Jen jsem věděl o lidech, kteří se věnují této praxi,“ nebo „Bylo
pro mě přirozené začít tuhle praxi studovat, když mi o ní přítel řekl.“ Tato běžná lidská
společnost žije v iluzi, a tak se nestane, aby vám nebeská bytost přelétla nad hlavou a řekla,
abyste se šli tento Zákon učit. Takhle se to nestane, protože to by rozptýlilo iluzi v běžné
lidské společnosti. Pokud by byl tento iluzorní stav narušen, neexistovalo by zde osvícení a
bylo by těžké dělat kultivaci. Z tohoto důvodu si lidé myslí, že většina věcí, se kterými se
setkávají, jsou náhodné; ve skutečnosti tyto věci být náhodné nemusí.
Když jsem mluvil se studenty v Číně, zmínil jsem, že si to mnoho lidí neuvědomuje. Chci
říct, že možná máte dojem, podobně jako chápete jiné věci svého běžného života, že jste se
prostě jen zúčastnili této výuky, ale s největší pravděpodobností jste v průběhu několika,
anebo možná desítky či několika desítek minulých životů procházeli těžkostmi, abyste tento
Zákon získali (potlesk). Jen jste si to neuvědomili. Někteří lidé přišli o život, aby mohli tento
Zákon získat. Jak procházíte kultivací, se vší vážností a laskavostí vás učím hodnoty dobra a
poskytuji vám vedení, protože vím, kým jste byli v dějinách, a také vím, že jste mnoho
obětovali, abyste jej mohli dnes získat. Kdybych vás neučil tímto způsobem, bylo by to, jako
kdybych vás zradil.
Samozřejmě, co jsem řekl, je těžké pochopit a je to velmi hluboké. Víte, když člověk žije v
tomto světě, může vědět jen o tom, co se děje v těch několika desetiletích v této dostupné
dimenzi, jen tento malý kousek. Ale život člověka jeho smrtí nekončí. I kdyby měl jít do pekla
– dokonce do osmnácté úrovně pekla – pořád to není konec. Bytost, která spáchala závažné
hříchy, klesne do ještě nižších míst, kde má být odstraněna a zničena. Po smrti se člověku
pouze odloupne fyzické tělo vytvořené z vrstvy molekul, zatímco ten skutečný život opustí
tělo v okamžiku, kdy fyzické tělo zemře. Lidé jsou před smrtí vystrašeni, ale mohu vám říci,
že ve skutečnosti se není čeho bát. Lidé, dokud mají lidskou mysl, se [smrti] děsí. Lidská
mysl je složena z fyzických buněk, a jakmile přestane fungovat, člověk se bude cítit, jako by
se znovu narodil nebo jako by byl osvobozen – přichází s tím pocit vzrušení. Tělo se navíc cítí
lehké a nezatížené fyzickým tělem, a tak se lidská mysl úplně uvolní. Vše, co člověk ve
svém životě udělal, se bude zdát, jako by se to stalo právě před minutou. Každý detail
proběhne před očima a žádná sebemíň důležitá věc nebude zapomenuta, protože mysl člověka
se úplně osvobodí. V tom okamžiku si uvědomí, kým opravdu je, a uvidí, zda věci, které
v životě udělal, byly dobré nebo zlé. Je to, jako by se probouzel ze spánku.
Samozřejmě, co jsem právě řekl, jste pravděpodobně nikdy neslyšeli, ale je to pravda. Vím
toho o těchto věcech hodně a je toho hodně, co jsem viděl. Promluvím o jedné věci konkrétně.
Občas jsem pozoroval doktory v nemocnici, jak se snaží zachránit pacienta, viděl jsem, že ten
člověk už je po smrti, ale ti lidé se jej stále pokoušeli zachránit. Duše toho člověka už opustila
tělo a odešla. Tyto dva časoprostory mají různé koncepty – rychlost času a struktura dimenzí
jsou jiné než na lidské straně – jakmile je [bytost] osvobozena z lidského těla, vše, co se
odehrálo v průběhu života, vypadá, jako by se to právě stalo. Je to, jako byste se probudili po
krátkém zdřímnutí. A takto se na lidskou bytost dívá Buddha. Lidé žijí v iluzi a jsou zmateni a
lidský život je krátký a pomíjivý.
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Předal jsem vám všem tento Zákon, a ať je to jakkoliv, máte předurčený vztah, že jste jej
mohli získat. Já si myslím tohle: protože jste jej získali, mohli byste využít svůj volný čas po
práci na čtení této knihy. Čtěte ji všichni ještě víc a uvidíte, jestli je vše tak, jak jsem to
popsal. Pokud to tak nebude, můžete ji přestat studovat. Ale pokud ji budete číst skutečně
pečlivě, aniž bych musel něco dodávat, nebudete ji chtít odložit, protože v ní uvidíte vyšší
pravdy a budete ji chtít číst dál. Přesahuje lidské znalosti. Každý má buddhovskou povahu, a
dokud ji budete číst, nebudete už chtít přestat nebo ji odložit.
Když jsem učil Zákon, pravděpodobně jsem použil způsob myšlení lidí z pevninské Číny, a
tato kniha je napsána stejně. Ale i když se to liší od způsobu myšlení nebo vnímání věcí
Američany nebo jinými národy a ačkoliv se na povrchu liší struktura myšlení a to, jak
hluboko může člověk pochopit to, co bylo napsáno, vnitřní významy principů Zákona
v průběhu kultivace zůstávají stejné. Lidé z jakékoliv oblasti, země či jakékoliv rasy se to
mohou učit, je to stejné, pokud to čtete. Při studiu se těmito věcmi příliš nezabývejte. Myslím,
že budete schopni přijmout všechno, protože tento podnik nezačal pouze po pár dnech příprav.
Přípravy sahají až do vzdálené minulosti.
Už víte, že když se něco odehraje v obyčejné lidské společnosti, není to náhoda, ale spíše
výsledek změn v událostech na nebesích. Kdyby se tato věc nepřipravovala zároveň
s vývojem lidských dějin, určitě by se v lidských dějinách vůbec neobjevila. Víte, že existuje
bezpočet vyšších bytostí. Buddhistická škola učí, že Buddhové jsou všude – jejich počet je
neuvěřitelný. A navíc, existují bohové, kteří mají formu, i bohové bez formy, a tito pronikají
vesmírem. Mezi ně se počítají také mnohé mikroskopické látky, které existují v obyčejné
lidské společnosti. Lidé je nazývají stopové prvky, nebo různé prvky ve vzduchu, a to je ta
část, kterou je člověku dovoleno znát. Jsou také látky, které jsou mikroskopičtější a ještě
mikroskopičtější, o kterých lidé nevědí. Tyto všudypřítomné látky, které vyplňují rozlehlý
vesmír, jsou všechno vyšší bytosti s buddhovskou povahou a ty všechny lidské bytosti sledují,
dívají se na ně a pozorují je. Proto se nic v lidské společnosti nestane náhodou.
Uvedení tohoto Dafa na veřejnost vyburcovalo Nebesa i Zem. V této době to není
v obyčejné lidské společnosti patrné, ale v jiných dimenzích to tak je. Nikdo v dějinách neučil
lidské bytosti skutečnou pravdu vesmíru – nikdy. Víte, lidé jako Lao-c’, Šákjamuni, Ježíš a
jim podobní učili jen tu část principů Zákona vesmíru, kterou sami viděli, potvrdili a ke které
se osvítili. Učili jen po úroveň, kterou znali, zatímco Zákon vesmíru je bez hranic. Je mnoho
Buddhů, kteří jsou nad úrovní Tathágaty, a Zákon, který viděli, je stejně tak daleko
rozsáhlejší. Existují také obrovské beztvaré bytosti, které dalece přesahují úroveň Buddhy a
které také mají buddhovskou povahu. Vesmír není tak malý, jak si lidé v náboženstvích
mysleli. Lidské pochopení je omezeno pouze na tuto lidskou společnost. Lidé věří, že
pochopení náboženství je rozsáhlé, ale z pohledu bohů na vyšších úrovních je docela
bezvýznamné.
Principy, které učím já, mají pravděpodobně ještě větší rozsah, a já je předávám lidským
bytostem – opravdu poprvé v dějinách. Tuto událost uskutečňuji v lidské formě a
prostřednictvím lidského jazyka. Dělám tu největší věc, a používám na to nejnižší formu
kultivace. V současnosti není v Americe, ale ani v dalších místech tolik lidí, kteří by se učili
Dafa, jako v Číně, a to kvůli rozdílům v jazyce i prostředí. Většina z těch, kteří se jej v Číně
učí, se opravdu kultivuje, přes deset milionů lidí každý den cvičí a kultivuje se. S těmi, kteří
cvičí tu a tam, by to číslo dosáhlo desítek milionů a počet lidí v Číně, kteří o této praxi, kterou
učím, vědí, dosahuje stovek milionů – když se o ní zmíníte, vypadá to, že o ní ví každý.
Nechci však, aby se tato praxe zpolitizovala, a nedovolím, aby vstoupila do politiky. Jakmile
se kultivační praxe zaplete do politiky, zkazí se. Tato praxe se šíří mezi lidmi výlučně slovem.
Nepoužíváme média, jako například oficiální noviny, a ani jsme příliš nepracovali na
propagaci. Děje se to tak, že jakmile se někdo, kdo začal kultivovat, cítí dobře, pozve další,
aby přišli a naučili se to. Jak se jeden člověk domnívá, že je to dobré, doporučí to své rodině.
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Každý ví, že pokud by o tom někdo neměl dobré mínění, nezval by svoji rodinu, aby se to
naučila. A když rodina zjistí, že je to dobré, povzbudí své příbuzné a přátele, aby se to naučili.
A takhle se to mezi lidmi šíří. Další věc je, že jsem začal tuto praxi učit na nejnižší úrovni a
postupně jsem přecházel k vyšším úrovním, což mi zabralo dva roky. Poté jsem se další dva
roky věnoval skutečnému učení Velkého Zákona (Dafa). Takže to zabralo celkem čtyři roky a
v Číně o tom teď vědí téměř v každé domácnosti. Docela velký dopad jsme měli i v zahraničí,
a i když se lidé ještě nezačali kultivovat, mnozí se o tom dozvěděli. Dopad v jihovýchodní
Asii je pravděpodobně větší než v Americe a mnohé země založily asistenční centra, asociace
Falun Dafa, společnosti Falun Dafa a tak dále. Zaznamenáváme prudký vzestup.
Chci vám tady něco říci. Slovy Šákjamuniho se právě teď nacházíme v Období konce
Dharmy (Zákona), období, kdy Dharma už není účinná. Znamená to, že už zde není žádný
Zákon. Šákjamuni řekl, že až začne Období konce Dharmy, jeho Dharma nedokáže lidi
zachránit. Samozřejmě je mnoho mnichů, kteří nemohou v kultivaci uspět, protože už nevědí,
jak kultivovat, už nerozumějí svatým písmům a nejsou schopni pochopit jejich pravý význam.
Takže teď je velmi těžké kultivovat. Mnoho lidí se dnes učí [Dafa]. Říkám vám, že žádný
úkaz v lidské společnosti není náhodný. Tak mnoho lidí se jej přichází učit. Nebylo by to tak,
kdyby neexistovalo určité vesmírné uspořádaní, že? Říkám vám, že pro to určitě existuje
důvod.
Lidstvo je vázáno zákonem vzájemného vytváření a vzájemného potlačování; kde je dobro,
tam je zlo. Takže současně s naším vzestupem se ve společnosti objevil nárůst pokřivených
praxí a velký počet falešných qigongů. Na povrchu se zdá, že je vede touha po slávě a
bohatství, ve skutečnosti jsou však mnozí z nich převtělení zlí démoni, kteří přišli vnést do
světa zmatek. Šákjamuni řekl, že když předával svoji Dharmu, viděl, že lidská společnosti
měla „pět neřestí“. Dnešní společnost je daleko složitější, než byla ta v době Šákjamuniho, má
nejméně „deset neřestí“ a hemží se zkaženými náboženstvími.
Rád bych, aby bylo jasno v tom, že tu rozhodně nebudujeme nějaké organizované
náboženství. Pokud se chceš přijít naši praxi učit, jsi vítán, a pokud se ji nechceš učit, můžeš
odejít – vše je dobrovolné. Představ si, že bychom tě donutili se to učit, nařídili ti to a nutili tě,
aby ses to učil, a jakmile bys začal, představ si, že bychom ti nedovolili odejít a musel bys
s námi zůstat. No, jak asi tušíte, to bychom dělali něco zlého. Pokud je praxe spravedlivá, měl
by ji člověk chtít studovat sám od sebe. Pokud byste někoho nutili učit se, mohl by to dělat?
To by určitě nedělal pravou kultivaci. Člověk se může kultivovat jen tehdy, když to chce
doopravdy on sám. Takže nutit někoho, aby zůstal, by nemělo smysl. Neděláme věci tímto
způsobem. Pokud se chcete učit, učte se. A když se to učíte, ponesu za vás zodpovědnost. Bez
ohledu na váš předurčený vztah, jestli se to chcete učit, ponesu za vás zodpovědnost. Pokud se
to učit nechcete, můžete jít dělat, cokoliv je vám milé.
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Šířím tento Zákon, abych mohl všem dát tyto úžasné věci a přinést dobré zprávy. Mnozí
z vás jste skutečně předurčeni a měli byste tento Zákon získat; čekali jste na to, abyste tento
Zákon získali. V této době lidstvo dospělo do tak strašného zmatku a morálka celé společnosti
upadá. Mnoho lidí řeklo, že hrozí katastrofa. Ačkoli vám mohu říci, že v současné chvíli nic
takového nehrozí, tento pokračující úpadek přivedl lidstvo do nebezpečí. Jak to? Přemýšlejme
o tom: co se stalo z lidí v dnešní společnosti? Zvrhlých věcí se děje tolik, že je jednoduše
nelze spočítat. Lidská bytost – proč se označuje za lidskou bytost? Pokud mají lidé žít ve
světě, musí žít podle morálních měřítek a norem lidstva, a jen tehdy můžeš být nazván lidskou
bytostí. Jinak nemůžeš být považován za lidskou bytost. To, že máš hlavu a končetiny, z tebe
lidskou bytost ještě nedělá. Opice mají ruce a nohy také a existuje mnoho živoucích bytostí
v jiných dimenzích, které se podobají lidem, ale nemůžete je lidmi nazývat. Lidé jsou lidmi
proto, že mají svá měřítka pro způsob chování a morálku, jakož i morální normy. Jestli lidé
opustí normy lidské morálky – tedy, opustí morální standardy stanovené pro lidi – a začnou se
podobat zvířatům, potom nebesa nebudou považovat lidské bytosti za lidi, ale za zvířata. A
když takový čas přijde, lidstvo bude čelit hrozivým vyhlídkám.
Proč by lidstvo čelilo hrozivým vyhlídkám? Přemýšlejte o tom, tohle je lidská dimenze a
bohové vytvořili Zemi konkrétně pro lidské bytosti, ne pro zvířata. Takže když tento případ
nastane, ačkoliv můžeme vidět mnoho zlých lidí, kteří si troufají chovat se nekontrolovatelně,
je velice pravděpodobné, že je pro ně připraveno úplné zničení. Je mnoho laskavých lidí a
mnoho těch, kteří se chovají lépe, než jaký je celkový průměr, tito nicméně také upadají.
V současnosti, i když člověk nedokáže začít s kultivací, když poslouchá tuto pravdu, kterou
učím, probudí se a uvědomí si, co se se společností stalo, a tak už dále nebude upadat a
odvrátí tím od sebe ty děsivé následky.
Jak jednou začnu mluvit, obvykle v tom chvíli pokračuji, protože jsem vám chtěl tyto
pravdy vždy říci. Jelikož jedu na setkání do Houstonu, chtěl jsem se s vámi jenom setkat a říci
pár stručných poznámek, využít příležitost, abych vás viděl (potlesk) a znovu vám
připomenul, že tento Zákon je opravdu velmi vzácný. Učím vás jej a nechci za to nic. Tohle je
opravdový Zákon, jehož vzácnost se nedá s ničím porovnat a který lidé chtěli po stovky, ba i
tisíce let znát, ale doteď je to nikdo neučil. Je v lidské povaze, že pokud hledáte něco cenného
a pokud z toho získáte i jen malý kousek, i třeba jen jednu větu, budete to střežit s nejvyšší
opatrností. Nezapomenete na to do konce života. Ale když k vám přijde něco ještě
vzácnějšího, nebo i když vám to dokonce přinesu na podnosu, [mohli byste to přehlédnout,
protože se vám zdá,] že to přišlo velmi snadno – a z tohoto důvodu si toho možná někteří lidé
nebudou vážit. Lidé mají sklon nevážit si věcí, které nabyli lehce. Já vám ale říkám, že není
jiný způsob, [jak vás tento Zákon učit]. Nedělal bych to tak, aby každý musel všude cestovat a
hledat mě. Mohu vám dát všechny tyto věci, umožnit to poznat více lidem a zase jednou
navázat předurčené vztahy. Mohu to dělat jen tímto způsobem, a je na tobě, jestli si toho
budeš vážit nebo ne, když už máš to předurčení, které k tomu potřebuješ. Lidé jsou schopni
věci vyhodnocovat, a tak můžete posoudit sami, jestli jsou tyto principy dobré. Myslím, že
buddhovská povaha je v každém člověku, a tak byste měli dojít k vlastnímu pochopení.
(Potlesk)
Zdá se, že někteří z vás sem přijeli z velké dálky a nikomu se nechce odejít.
Student: Učiteli, můžeme fotografovat?
Učitel: Ano, můžete.
Student: Můžeme se vás ptát?
Učitel: Udělejme to takhle. Nemůže nám to trvat příliš dlouho, ale věnuji vám ještě
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půlhodinu. Odpovím na některé vaše otázky. Mám však jednu podmínku: pokládejte pouze
takové otázky, které jsou reprezentativní a se kterými si skutečně nevíte rady. Neptejte se na
věci, na které najdete odpověď, když budete číst knihu. Říkám to, protože je zde velmi mnoho
lidí. Kdyby se každý z vás na něco zeptal, ani za dvě hodiny bych je nestačil všechny
zodpovědět. Souhlasíte s tím?
Student: Mohu se na něco zeptat?
Učitel: Ano, ovšem.
Student: Přečetl jsem Učitelovu knihu a studuji Zákon. Řekl jsem o tom mnoha svým
přátelům a příbuzným. Zajímá je toto: mnoho z nich se věnovalo buddhismu. A samozřejmě,
mnozí z nich byli také křesťané. Rádi by věděli, jestli když teď začnou studovat Falun Gong,
mohou stále odříkávat sútry nebo chodit do kostela, jak byli zvyklí?
Učitel: Dobrá, vysvětlím to. Ptáte se, zda se lidé z jiných náboženství mohou učit Falun
Gong a jestli to bude mít nějaký rušivý účinek. Vlastně jsem už tyto věci vysvětlil ve své
knize, ale mohu o tom promluvit znovu.
Víte, kultivování buddhovství není to, co mají obyčejní lidé na mysli, když přemýšlejí o
získání nějakého druhu znalosti. Kultivace buddhovství je opravdu vážná věc. Na celém světě
není nic tak vážného a velkolepého. Existují různé školy kultivace a princip „žádné druhé
kultivační cesty“ je pro buddhismus stejně tak důležitý jako pro nás. Právě jsem řekl, že
kultivace v buddhismu v Období konce Dharmy není jednoduchá. Proč je tomu tak? V této
době už lidé nemohou pochopit skutečné poselství svatých písem. Konkrétně jeden vážný
problém je, že vysvětlení v moderních buddhistických slovnících se neshodují s tím, co
Šákjamuni ve své době učil. Například, princip žádné druhé kultivační cesty, který Buddha
Šákjamuni vyučoval, znamená, že když se člověk kultivuje, neměl by míchat různé praxe,
tedy že by se neměly kultivovat dvě nebo více věcí najednou. Řekněme, že studujete zenbuddhismus. Potom byste se neměli učit Čistou zemi. Pokud studujete Čistou zemi, neměli
byste se učit Tiantai nebo Huayan. A pokud se učíte Huayan, neměli byste se učit Tiantai, ani
zen-buddhismus nebo tantrismus.
Proč je tomu tak? Dnešní lidé tomu nerozumějí. Dokud půjde o Buddhu, budou jej uctívat,
a dokud to bude Buddha, nebude je zajímat, z jaké praxe pochází, prostě je budou uctívat
všechny. Tohle je základní důvod, proč mniši v dnešní době nemohou v kultivaci uspět.
Pravda je taková, že každý Buddha vládne svému ráji a každý ráj má svého Tathágatu.
Například Buddha Léčitel vládne ráji Lapis lazuli, ráj Květinové girlandy má svého Tathágatu
Květinové girlandy; Lotosový ráj má Lotosového Tathágatu; a ráj Nejvyšší blaženosti má
Buddhu Amitábhu a tak dál. Každý Buddha Tathágata má vlastní soubor kultivačních metod,
a základní prvky principů každého z těchto Buddhů jsou odvozeny z principů Zákona
vesmíru. K tomu jsou ještě pochopení a kultivační metody každého Tathágaty odlišné. Proč?
Jak možná víte, schopnosti Buddhů se liší, protože každý Buddha je jiný. Tento Buddha má
tuto schopnost a tamten Buddha má tamtu, ale všichni jsou ve stejné říši; liší se pouze jejich
schopnosti. Je to podobné, jako když navštěvujete univerzitu. Jsi univerzitní student a on také.
Tvým hlavním oborem jsou přírodní vědy, zatímco jeho hlavním oborem jsou humanitní
vědy, další člověk si vybral za hlavní obor zemědělství a ještě jiný astronomii. Každý je jiný.
Všichni jsou vysokoškoláci, a přesto učební obor a vědomosti, které získávají, jsou jiné. Jen
jsem použil jednoduché přirovnání.
Když chce jít člověk do určitého ráje, buddhismus po vás v dávných časech vyžadoval,
abyste dali slib, že tam půjdete. Tak třeba někdo si řekne: „Chci jít do ráje Čisté země, přeji si
kultivací dospět tam, kde je Buddha Amitábha, a stát se jednou z buddhovských bytostí pod
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ním,“ nebo možná tento člověk touží dosáhnout kultivací úrovně Bódhisattvy nebo Arhata. A
tak poté, co jsi složil tuhle přísahu, se budeš kultivovat jen v této škole, budeš číst jen
Amitábhovy sútry a odříkávat jen Amitábhovo jméno. A bude ti zakázáno číst jakékoliv jiné
sútry, a to se nazývá „žádná druhá kultivační cesta“. Pokud chceš jít do ráje Květinové
girlandy, potom bys neměl číst jiné sútry než sútru Květinové girlandy. Lidé si myslí, že
všechna tato učení jsou pořád buddhistickými principy a že jsou všechna pro lidi dobrá, ale to
je jen něco, co si myslí lidské bytosti. Pokud si na to nedáte dobrý pozor, věci se pokazí.
Jediný svazek písma bude obsahovat všechny principy, které kultivující potřebuje, od těch
nejnižších úrovní až po ty nejvyšší. To jen lidská mysl považuje za dobré kultivovat směs
těchto praxí.
Lidská společnost byla zapečetěna a všichni spravedliví bohové, kteří kdysi zodpovídali za
spásu lidí, se už o člověka dále nestarají. Už se o lidi nestarají, protože podle nich dnešní lidé
zdaleka nesplňují standard, a tak už je nechtějí a nechtějí je spasit. Právě jsem něco řekl. A to,
že pro mne bylo velmi těžké předávat tento Zákon a že mnoho Bohů a Buddhů se pokusilo mi
v tom zabránit. Myslí si, že dnešní lidé jsou už nespasitelní a neměli by být ponecháni. Lidské
bytosti si toto neuvědomují a stále si myslí, jak se v životě mají dobře. Lidé nevědí, jak
propastný rozdíl je mezi morálkou lidí v současnosti a v minulosti. Ani nevědí, jak ohromný
je rozdíl mezi nebesy a zemí, jak se Bohové a Buddhové dívají na člověka, jak čistá jsou
nebesa nebo jak jsou Buddhové velkolepí a vznešení!
Rozdíl mezi lidmi a božskými bytostmi je skutečně nesmírný. Obloha se těm, kdo žijí
v lidském světě, zdá čistá, ale to je proto, že lidé vidí věci očima, které jsou složeny z hmoty
tohoto místa. Pokud by se lidé na sebe mohli podívat z vyšších dimenzí, objevili by, že lidská
společnost, v níž se převalují temné vlny obrovské karmy, je děsivě špinavá. Takže Bohové a
Buddhové se nedívají na lidstvo tak, jak si to lidé představují. Lidem je nabízena spása,
protože Bohové a Buddhové mají s lidmi soucit. Není to tak, že když budeš uctívat Buddhu,
Buddha tě vezme [do ráje]. Není to ani tak, že by tě Bohové a Buddhové vyslyšeli ve všem,
na co si vzpomeneš. Ve skutečnosti, ať je to Bůh nebo Buddha, když přijde na kultivaci,
přikládají malou důležitost formě. Ať už se náboženství rozroste jakkoliv, stále se nemůže
vyrovnat kultivaci. Já také předávám lidským bytostem praxi a nedělám to, abych šířil
náboženství. Bohové a Buddhové neuznávají náboženství samo o sobě; jen lidské bytosti.
Lidé vždy říkají: „Náboženství, ve které věřím, je tak dobré.“ Vypadá to, že tento člověk
obhajuje Buddhu, nebo obhajuje Ježíše a Pána. Ve skutečnosti to tak není. Čím víc je tím
samotným náboženstvím nadšený, tím více se připoutává, a čím je připoutanější, tím je Bohu
dál. Náboženství není nic než kultivační forma, kterou založili lidé. Bez ohledu na to, jak
úplné nebo dokonalé může náboženství být, nevyrovná se dokonalé kultivaci člověka. Bohové
a Buddhové se necítí moc dobře, když vidí lidi, jak soustředí svoji mysl na tyto věci.
Buddhové se nedívají na formu, kterou jste si osvojili v lidském světě. Možná jste
konvertovali nebo jste byli pokřtěni, ale pokud vaše mysl zůstala lidská, jaký je v tom rozdíl?
Buddhové se na tyto věci nedívají, sledují pouze, jestli doopravdy kultivujete sami sebe.
Pokud jsi nekonvertoval nebo nebyl pokřtěn, dokonce ani nepálíš vonné tyčinky ani
neodříkáváš Buddhovo jméno, ale dosáhneš standardu stanoveného Bohy a Buddhy a
svědomitě postupuješ v opravdové kultivaci, potom když tě uvidí, nemohou být šťastnější.
Nemusíš o to ani žádat, a budou tě neustále ochraňovat, dohlížet na tebe a pomáhat ti
v kultivaci. Není to tak? (Potlesk)
Lidé říkají: „Nemůžu přestat číst buddhistické knihy“, „Nemůžu se vzdát Bible“ nebo
„Nemůžu přestat odříkávat zaklínadla“. Co nemohou opustit, je náboženství, ne Buddha.
Pozorně o tom přemýšlejte a podívejte se. Takhle je to s věřícími v náboženstvích, nebo ne?
Proč se toho lidé nemohou vzdát? Vypátrejte v mysli tu základní příčinu a podívejte se, jak se
na tuto otázku hluboko unitř díváte. Některé věci se na povrchu zdají být pravdivé, ale není to
tak. Pouze to, že opravdově kultivuješ sám sebe, značí, že opravdu věříš v Bohy nebo
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Buddhy. A takhle se na to dívají Buddhové; nezajímá je, jak dobře je náboženství řízeno. Jak
víte, mnoho lidí v dějinách v kultivaci uspělo, ale nemuseli nutně patřit k náboženským
skupinám. Mnoho velmi ctnostných lidí nekultivuje v náboženstvích. Drží se přísných měřítek
a ve své mysli se rozhodli, že budou dobrými lidmi. A když to dokáží takto dělat vytrvale a po
dlouhou dobu, a jsou stále lepší, Buddhové se o ně postarají a dosáhnou Dokonalosti.
Princip, který učím já, když to shrnu, spočívá tom, že po tobě chci, abys byl dobrým
člověkem, byl ještě lepším člověkem a byl dobrým člověkem, který se povznese nad obyčejné
lidi. Pokud jsi schopen tohle dokázat, staneš se vyšší bytostí, a když vystoupíš dál, budeš
bytostí v ještě vyšší říši. Takže pokud takovýhle člověk nevystoupí do nebeského ráje, mohl
by zůstat na zemi? Člověk je sobecký a soutěživý, bojuje o zisk a slávu. To znamená, že
lidské bytosti žijící na zemi jsou jiní než vy. To je pravda. Pokud s těmito lidmi [patřícími
k náboženstvím] o těchto věcech mluvíte, potom nezáleží na tom, z jakého jsou náboženství,
jen co je bohové opustí, stane se z toho pouze společenská forma obyčejných lidí a
zaměstnání obyčejné společnosti. [Jejich náboženská příslušnost] ve skutečnosti nemá žádný
vliv na opravdovou kultivaci. Ale je zde jedna otázka, která se týká toho, zda člověk bere
kultivaci vážně. Soustředění se na jednu kultivační cestu je opravdová kultivace. Pokud se
člověk chce učit [náš Dafa], může. Řekni mu, že ačkoliv příslušnost k jinému náboženství
nemá rušivý účinek [na kultivaci v Dafa], zůstává tu otázka toho, zda berete kultivaci vážně.
Řekni mu, že jeho náboženská příslušnost nemá žádný vliv a že věcem porozumí, když si
přečte knihu. (Potlesk)
Student: Kromě pěti cvičení, které jste nás naučil, jsem viděl, že existuje také sestava
muder, jde o mudry, které předvádíte.
Učitel: Nejdříve vám povím, co jsou to mudry. Mudry mohou být vyučovány jako jazyk,
způsob vyjadřování Buddhů, protože když chtějí Buddhové něco sdělit a nechtějí použít
jazyk, předvedou mudru. Při komunikaci mezi sebou Buddhové také používají myšlenky.
Když jste viděli moje Těla Zákona, nebo jste viděli Buddhy či Bódhisattvy ve svých snech,
když k vám mluvili, někdy nepoužívali ústa. Mohli jste však slyšet zvuk, který od nich
vycházel. To je komunikace pomocí myšlenek. V moderní terminologii se to nazývá
prostorový přenos myšlenky. Mudry se často používají, když se vyučuje Zákon velkému
množství Bódhisattev a Arhatů. Není to znaková řeč, jakou mají lidé. Je posvátnější a čistší, a
mocná. Je to řeč Buddhů, takže když se mudry předvádějí, je v nich síla a energie, a to, co
Buddha vyjadřuje, je pro všechny bytosti pod ním Zákon. Ale mudry jsou jako mluvené slovo,
a slova se mohou kombinovat různými způsoby k vyjádření rozličných myšlenek. Jakákoliv
otázka může být vysvětlena z různých úhlů, takže nejsou pevně stanoveny nebo
standardizovány. Přesto existuje sestava muder, které slouží výhradně ke cvičení; to znamená,
že ruce se spojí tak, aby vytvořily ustanovené gesto, které se nazývá pevná mudra. Například
lotosová mudra a ustanovená mudra, které používáme při cvičení – to jsou pevné mudry.
Mudry, které se používají s pohybem, jsou jiné než pevné mudry. Mudry, které jsem
předváděl já při cvičení na videozáznamu, jsou pro vaši vědomou část, aby v předstihu viděla,
že děláte cvičení, stejně tak jsou pro bytosti v jiných dimenzích. Není tedy nutné, abyste se je
učili. Ti z vás, kteří se později kultivací stanou Buddhy, budou vědět, jak je dělat. (Potlesk)
Student: Učiteli Li, je pravda, že nám všem dnes můžete vložit Falun (Kolo Zákona)?
(Potlesk)
Učitel: Řeknu vám, pokud přistupujete ke kultivaci opravdově – to znamená, ať už jste
sem přišli sami nebo studujete knihu samostatně – potom všichni jeden dostanete. Chci také
říci: určitě si té knihy važte. Možná si to nyní neuvědomujete, ale vše, co tato kniha vyučuje,
jsou principy Buddhy. Tato kniha zahrnuje všechny kultivační úrovně. To, co vede vaši
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kultivaci, vlastně není nic menšího než Buddhův Zákon. Jak budete postupovat v kultivaci,
Bohové a Buddhové vám pomohou. Přemýšlejte o tom: kdo jsou ti, kdo přebývají na každé
z nebeských úrovní? Nejsou to Bohové a Buddhové? Nejsou to vyšší Buddhové a ještě vyšší
Buddhové a stále vyšší Buddhové? Proto jsem vám řekl, že každé slovo v knize ztělesňuje
úroveň za úrovní nesčetné množství Buddhů, končí to mými Těly Zákona a Falunem, který se
na jednotlivých úrovních rovněž projevuje. Proč se někteří lidé cítí dobře, hned jak si vezmou
knihu a začnou ji číst? Proč je jejich karma odstraňována hned, jak ji začnou číst? A jak to, že
nemoci zmizí, hned jak začnou číst? Samozřejmě, není to tak, že by vaše karma, s tím jak se
kultivujete, byla najednou úplně odstraněna, na poprvé vám ji nemůžeme všechnu odstranit,
to by bylo příliš. Probíhá to tak, že pokaždé, když vaše sféra myšlení vystoupí na vyšší
úroveň, je odstraněna další část karmy, a takhle se to děje, abyste se v kultivaci zlepšovali.
Takže síla tohoto Zákona je ohromná. Přemýšlejte o tom: je nutné, abych vkládal Falun
osobně? Pokud se upřímně chcete učit Dafa a chcete se kultivovat, jeden dostanete, ať jste
kdokoliv. Dafa se šíří po celém světě. Není možné, abych se setkal s každým na světě. V Číně
mě viděli jen studenti, kteří se zúčastnili mých přednášek; většina mě nikdy neviděla.
Fungovala by tvoje kultivace bez těchto věcí, které ti dávám, jako je například Falun? Ne,
nefungovala. Proto jsem do této knihy vložil svoji moc. Pokud se někdo kultivuje, jakmile
začne číst tuto knihu, získá vše, co ke kultivaci potřebuje.
V tuto chvíli je velké množství studentů, kteří mě všude hledají, ale já je vidět nechci.
Mám pro to své důvody, především chci, aby zůstali tam, kde jsou, a vytrvale a pevně se
kultivovali. Když mě někteří studenti vidí, rozruší se, a to do jejich kultivace rušivě zasahuje.
Chci, aby se kultivovali s klidnou myslí. Pouze to, že předávám tento Zákon, samotnou práci
neudělá: musíte získat Zákona a také musíte mít čas na čtení, a pevně se kultivovat. Proto se
se studenty setkávám méně často. Pokud by se tento Zákon, který jsem učil, nebyl o tebe
schopen postarat bez toho, abys mne viděl osobně, potom bych tohle dělal zbytečně. Takže
pokud budete číst knihu a pokud se budete opravdově kultivovat, získáte vše, co máte v této
praxi mít. To je zaručeno. (Potlesk)
Šákjamuniho žáci po tisíce let kultivovali studiem svatých písem a zvládli to, aniž by viděli
svého mistra, je to tak? Zákona poskytne těm, kteří se opravdově kultivují, vše potřebné.
Obvykle, když do vás vkládám Falun, nedovolím vám, abyste to viděli. Chci tak odstranit
vaše připoutání, že se nebudete praxi učit, dokud vám z ní není něco dáno.
Student: Učiteli Li, zmínil jste, že existují pravé a falešné qigongové praxe. Jak
rozpoznáme pravé od těch falešných?
Učitel: Existují pravé a falešné qigongové praxe, a pro běžné lidi opravdu není lehké je
rozeznat, protože měřítka, která dnešní lidé používají na posouzení dobrého a zlého, jsou jiná
než předtím. Když člověk opravdu kultivuje, pomalu dospěje do bodu, kdy je rozezná. Můžete
se podívat na věci, které ten člověk učí. Možná uvidíte, že principy, které vyučuje, nejsou
spravedlivé, nebo okázale žádá lidi, aby dělali dobré věci, ale hluboko uvnitř touží po
penězích, a tak lidi podvádí. Kultivace Buddhova Zákona je vážná věc, a nikdy se nemůže
směšovat s vyděláváním peněz. (Potlesk) Na vydělávání peněz mohou lidé použít téměř
cokoliv, co na světě existuje, ne však Buddhův Zákon, to se naprosto nemůže stát. Navíc,
motivem některých lidí je sláva a obyčejní lidé jsou vždy připoutáni ke slávě a zisku. Falešní
mistři qigongu svádějí lidi na odchýlenou cestu a nemohou je spasit. Místo toho je ničí.
Hříchy těchto mistrů ve skutečnosti nejsou vůbec malé. Pokud zničí člověka, který má
prvotřídní vrozenou základnu a který přišel získat Zákon, jen si představte, jak obrovský hřích
to je. Dělá něco tak zlého kvůli penězům a bohatství. „Vydělávání peněz“ takový zločin
neomluví. Když qigong v Číně dosáhl svého vrcholu, hlavní část mistrů qigongu učila qigong
zadarmo. Byli to ti falešní, kteří ničili věci od chvíle, kdy se objevili. Bylo mnoho mistrů
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qigongu, kteří, když poprvé vystoupili na veřejnost, byli vynikající. V každém případě
kultivovali pomocnou duši, aniž by si toho byla lidská část vědoma. Po nějaké době se
člověku rozvinulo připoutání ke slávě a zisku. Než vyšli na veřejnost, dohlíželi na ně jejich
mistři, a spolu s tím tam byl také omezující vliv jejich pomocných duší. Ale hned jak začali
působit ve společnosti, ukázalo se, že jejich lidská část je vůči svodům světského zisku a
slávy zranitelná. A jakmile začali po těchto věcech toužit, spadli. Neměli tedy žádný gong, a
tak dokonce i oni – mistři qigongu – onemocněli.
Student: Rád bych se Učitele zeptal: když my, studenti, dosáhneme Dokonalosti, kam
půjdeme?
Učitel: Mám Falunový ráj. Existuje velké množství nebeských rájů a mohu s vámi o nich
promluvit. Zdá se, že mnozí z vás, kteří zde sedíte, jste velmi dobře vzděláni, řečeno v
lidských pojmech, takže vám stručně něco řeknu o systému vesmíru.
Lidé znají pouze tuto jedinou dimenzi, a ta není tak jednoduchá, jak jí rozumějí
následovníci buddhismu. Když byl Buddha Šákjamuni na tomto světě, osvítil se a potvrdil
mnohé pravdy základního Zákona vesmíru. Lidé je v té době nezaznamenali a ani nejsou
shrnuty a zaznamenány v sútrách. Takže nebyly zanechány pro lidi na tomto světě. Lidé
sestavili tato svatá písma teprve pět set let poté, co Šákjamuni tento svět opustil. Asi si
dokážete představit, že nebylo jednoduché si po pěti stech letech přesně vzpomenout, co
Šákjamuni ve své době řekl, a tohle jsou sútry, které tu máme dnes. Ve skutečnosti jsou
značně odlišné od toho, co Šákjamuni původně řekl, obsahují však některé buddhistické
principy, a tak umožňují kultivaci. Jejich obsah je jen těch několik málo věcí, které lidé tehdy
v minulosti směli vědět, a bytosti v této dimenzi by měly vědět jen právě tolik.
Vesmír není tak malý, jak ho buddhistické sútry vykreslují, a není ani tak jednoduchý, jak
se v minulosti domnívali taoisté. To, co Šákjamuni tehdy učil, byl zákon Arhata, a zákon
Arhata je nejnižší ze stavů dosažení. Samozřejmě učil také vyšší věci, ale z toho bylo
zanecháno velmi málo. Buddha Šákjamuni také ve své době řekl: Buddhů Tathágatů je jako
zrnek písku v řece Ganze, a každý z Tathágatů vládne ráji. Dokonce i tento rozsah, který
popisoval, je pro člověka obrovský. Víte, ve skutečnosti jsou molekuly vytvořeny
z mikroskopických částic a lidé žijí mezi molekulami a planetami. Mléčná dráha je ve
skutečnosti částicí ve vesmíru a prostor složený z mnoha mléčných drah má také svoji hranici
a povrch. A to je vesmír, o kterém lidé mluví. Ale tohle je vlastně jen malý vesmír. Co leží za
tímto malým vesmírem? Moderní věda si na to netroufne ani pomyslet, a lidské bytosti pro to
ani nemají pojetí. A vesmír ani nevznikl velkým třeskem.
V nesmírně vzdálených místech za tímto malým vesmírem jsou nebeské systémy, které
jsou totožné s tímto malým vesmírem. Bohové a Buddhové mají své úrovně a Buddhové na
nižších úrovních nemohou vidět ty na vyšších úrovních. V očích Bohů a Buddhů na ještě
vyšších úrovních je tohle stále ještě velmi malá oblast. Pro lidské bytosti není možné, aby to
prozkoumaly. Lidé vědí o rychlosti světla, ale rychlost světla není nejrychlejší. Světlo je
omezováno časem a prostorem, a čas a prostor samotný je složen z hmoty vesmíru. Vše
v dimenzi, včetně světla, je hmota, a každý druh hmoty má energii. Všichni žijí v této dimenzi
vytvořené z vrstvy molekul. A ať už je to vzduch, dřevo, voda, železo, půda nebo kámen, vše
se skládá z částic této molekulární úrovně. V této dimenzi lidé nemohou vnímat radioaktivní
energii molekul, protože lidé jsou sami z molekul vytvořeni. Ale molekuly mají ve skutečnosti
také energii. Světlo v lidské dimenzi má také tuto vrstvu částic jako svůj povrch. Říkám, že
rozdílné dimenze mají vlastní odlišná světla a druh hmoty, ze které se světlo v různých
dimenzích skládá, se liší také. A kvůli rozdílům v čase a prostoru jsou rychlosti jejich světel
také jiné. Podívejme se hlouběji, atomy mají energii, energie jader je silnější, neutrony jsou
ještě silnější, a co se týče elektronů, kvarků a neutrin, každá další úroveň je silnější než ta
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předchozí, když mluvíme o záření a energii. Čím je částice v této řadě níže, tím má silnější
záření a energii. Dole, na úrovni původní hmoty, je síla pro člověka tak ohromná, že ji žádná
slova nedokáží popsat. Potom ale samozřejmě lidé nikdy nemohou původní hmotě porozumět.
Mluvil jsem o těchto věcech, abych vám řekl, že tento vesmír není tak povrchní, jak ho
chápou lidé. Kolik je v tomto vesmíru různě velikých vesmírů? Nelze to spočítat. Pokud jej
však popíšeme uvnitř malého systému vesmíru, můžeme to říci takto: kolem tří tisíc malých
vesmírů tvoří vesmír druhé úrovně, který má trochu větší rozměr, a přibližně stejný počet
vesmírů druhé úrovně tvoří vesmír třetí úrovně. Tímto způsobem to pokračuje dál a dál až do
nekonečna, alespoň lidé by to tak vnímali. Takže jak velká jsou „nebesa“ (tian)? Řeknu vám,
že lidé nikdy neobjeví, jak je nebeský systém nakonec rozlehlý. Ani Buddhové Tathágatové to
nedokáží říct. Je prostě příliš obrovský. Vůbec se to nepodobá představám, které si lidé
vytvořili svými znalostmi.
Zamyslete se nad tím, co jsem právě řekl. Jaký význam má ta trocha vědomostí, které
lidské bytosti získaly? Je to dětská hra, a kromě toho, moderní empirická věda dovedla lidi
úplně na scestí. Empirická věda vytvořila mnoho nesprávných představ. Lidé to možná
v dnešní době nevidí. Dám vám příklad. O vesmíru, o kterém jsem právě mluvil, moderní
empirická věda věří, že vznikl „velkým třeskem“. Nevytvořilo vám to mylnou představu?
Všichni lidé tomu věří. Empirická věda věří, že člověk vznikl evolucí, a evoluční teorie hlásá,
že člověk se vyvinul z opice. Tak to vůbec není. Nesvádí vás to na špatnou cestu? Způsob,
jakým lidé vnímají hmotu, je ve skutečnosti také špatný – stejně tak znalosti základních věcí
jsou všechny mylné. Navíc jsou lidé, žijící v iluzi, v těchto svých znalostech úplně uvězněni.
A jsou uvězněni stále těsněji, až tak moc, že lidem téměř nezbývá žádný prostor. A pravda
vesmíru byla [tímto druhem znalostí] úplně překryta. Za takových okolností – všichni se nad
tím zamyslete – pokud chce někdo mluvit o pravdě vesmíru, přijme to tato věda? Tahle věda
si vytvořila prostředí a určitě bude odporovat. Proto jakmile se zmíní věci z vyšších úrovní,
bude tvrdit, že máte slepou víru. Takhle to chodí.
Mnoho lidí si tak vytvořilo utkvělou představu. Když předchozí generace stanovily určité
zákonitosti a teorie, jako například Einsteinovu teorii relativity, lidé je potom považují za
vrchol vědy. Myšlení dalších generací je potom omezeno těmito věcmi, a pokud má někdo
odvahu jít ve svém myšlení výš nebo zamýšlí překročit tyto věci ve svém výzkumu, okamžitě
se objeví lidé, kteří řeknou: „Můžeš opravdu předčit Einsteina?“ Proč se to děje? Současné
fyzické prostředí moderní empirické vědy lidi omezuje. Pokud se vědci, který ve svém oboru
opravdu něčeho dosáhl, podaří překročit pochopení předchozích generací, objeví, že ačkoliv
jsou pochopení předchozích generací pravdivá a správná ve své sféře, jak jednou někdo
překročí jejich úroveň, objeví, že sama o sobě pravdivá nejsou a ve skutečnosti slouží
k omezování lidí. Člověk, který opravdu něčeho dosáhl a myslí samostatně, se nebude bát je
prolomit. Když se prolomíte konvencemi, které ustanovili jiní, skutečně něčeho dosáhnete.
(Potlesk)
Student: Plánujeme uspořádat vaše písma podle data. Je to v pořádku?
Učitel: Ano, to je v pořádku. Slovo „písmo“ (jingwen) nemá žádný zvláštní význam.
Původní význam slova písmo se vztahoval k textům, které se často studují a čtou. Texty, do
kterých často nahlížíme pro radu, se nazývají „písma“.
Student: Když jsem meditoval, z ničeho nic se objevil leopard. Co to bylo za leoparda?
Učitel: Chtěl jsi meditovat, a tak se snažil do tebe zasahovat. Nemusíš se toho bát – nic
vám nemůže ublížit. (Potlesk) Protože jsem začal tento podnik, jsem schopen být za
praktikující zodpovědný. Na to se můžete spolehnout. Je tolik lidí, kteří se učí, a nikdo neměl
29

problémy. Ale je tu jedna věc: musíš se považovat za praktikujícího. Nebude to účinkovat,
jestli máte strach, protože strach je lidské připoutání, které by se mělo odstranit.
Student: Učiteli Li, v knize Čínský Falun Gong jsme se dočetli, že první cvičení bychom
měli opakovat třikrát, a tak jej děláme třikrát. Ale proč nejsou pohyby rukou nahoru a dolů a
cvičení Nebeského oběhu Falunu opakovány třikrát (ale devětkrát)?
Učitel: Řekl bych, že tato praxe je velmi přizpůsobivá. Pokud máte čas, můžete cvičit víc,
a pokud jej nemáte, můžete cvičit méně. Pokud jste dnes zaměstnáni a máte čas pouze na
jedno cvičení, je to v pořádku. Když nemáte čas, anebo máte čas jen na jedno opakování
určitého cvičení, tak si zacvičte jen tu část. A když máte více času, můžete cvičení opakovat
vícekrát. Ale měli byste cvičení zastavit pokaždé, když dokončíte deváté opakování, to
znamená, že byste neměli pohyb opakovat nepřetržitě. Takhle je to lepší. Kultivace, kterou
jsem učil, se liší od jiných kultivačních metod. Cvičení ostatních kultivačních cest vás
kultivují, pouze když děláte pohyby cvičení, a hned jak skončíte, zastaví se a už ty věci dál
nejsou aktivní. V naší praxi je praktikující pročišťován čtyřiadvacet hodin denně a to se
nazývá „Zákon kultivuje praktikujícího“. Proč tedy cvičíte? Posilujete tak mechanismy, které
jsem do vás vložil. Proč jsem řekl, že pohyby by měly následovat mechanismy? Při cvičení se
energie ve vašich rukou zvýší a praktikující tak zesiluje mechanismy. Čím se mechanismy
tímto zesilováním stávají silnějšími, tím jsou mocnější. A pak budou samočinně vést vaše
pohyby.
Student: Jaký je nejlepší způsob studování Zákona? Máme prostě číst knihu, nebo ji máme
při čtení ručně přepisovat, nebo máme knihu prostě jen přepisovat?
Učitel: V pevninské Číně je mnoho lidí, kteří se učí knihu nazpaměť, a je také spousta
těch, kteří knihu opisují. Jsou také takoví, kteří si ji nedokáží zapamatovat, a tak ji jen často
čtou. Jakýkoliv způsob je dobrý. Lidé, kteří se naučili knihu nazpaměť, zjistili, že kdykoliv se
dostali do potíží, okamžitě se jim vybavil Zákon. A to znamená, že pravděpodobně nebudou
řešit věci špatně. Opisování také poslouží, aby si člověk prohloubil pochopení. Časté čtení
knihy slouží podobně k prohloubení vlastního pochopení a přináší neustálé zlepšení.
Student: Učiteli, nezdá se nám správné, abychom vás nazývali „Učitel“. „Učitel“ nám
připadá jako příliš obyčejný výraz, a tak mě napadá, že jste nás možná požádal, abychom vás
nazývali „Učitel“ kvůli okolnostem v pevninské Číně. Takže zde vás zdravíme, „Dobrý den,
Mistře“. Ti z nás, kteří prošli buddhismem, cítí, že Mistr je nad námi všemi, a že by to tedy
neměl být „Učitel“.
Učitel: Děkuji. Ve skutečnosti ať mi říkáte jakkoliv, je to v pořádku – ať už je to Učiteli,
Mistře nebo mým jménem. Všechny možnosti jsou v pořádku.
Proč vás vedu, abyste mě oslovovali, jakkoliv si přejete? Protože dnešní společnost je
zkažena těmi podvodníky. Někteří se nazývají Buddhou, někteří si říkají žijící Buddhové,
někteří si dali titul Velký mistr a někteří se nazývají vedoucími náboženství. Ale nehledají
všichni slávu a zisk? Říkám vám, že mě můžete nazývat, jak chcete. Není nic špatného na
tom, když mi říkáte „Učiteli“. Nechci žádné z těchto titulů, o takové věci neusiluji. Ale pokud
mi jako můj student chcete prokázat úctu, a cítíte, že váš učitel vás opravdu zachraňuje a
pomáhá vám, potom z takového důvodu mě můžete určitým způsobem oslovovat, je to plně
na vás. Nemám nic proti tomu, když mě nazýváte Učitel.
Student: Je tu další věc, Učitel ji právě zmínil:„Nedělejte to kvůli penězům“. Z toho jsem
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získal dojem, že to je skutečný Buddha. Samozřejmě, Učitel v knize neříká, že je Buddha, ale
já cítím, že když jsme praktikovali buddhismus, nikdy jsme nepotkali takového osvíceného
mistra, který by nám opravdu mohl poskytnout vedení. Takže jsem řekl ostatním: „Kde
najdete někoho, kdo po vás nebude chtít peníze a ještě vás bude učit kultivaci a odstraní vaši
karmu? Už jste někdy někoho takového viděli?“ Proč o tom teď mluvím? Protože cítím, že náš
Učitel je rádce, který skutečně přišel, aby vedl naši kultivaci, takže už mě nezajímají věci,
které jsem se učil v minulosti. Předpokládám, že mnozí z těch, kdo tu dnes sedí, jsou členové
buddhistických náboženství, je zde mnoho laických buddhistů a také těch, kteří studují jiné
věci. Myslím si však, že bychom ode dneška měli považovat našeho osvíceného mistra ze
opravdového Učitele, který vede naši kultivaci, a neměli bychom dělat jiné věci. Samozřejmě,
netroufám si mluvit za ostatní, no alespoň já si myslím, když už sem Učitel dnes přišel, že tato
slova jsou jako něco, co jsem si po léta přál říci a dnes jsem konečně mohl.
Celý svůj život jsem chtěl kultivovat k vyšším úrovním, ale nikdy se mi nepodařilo najít
vhodnou cestu. Studoval jsem tantrický buddhismus i nějaké qigongové praxe. Dokonce jsem
se stal žákem jednoho velkého mistra. Ale necítil jsem žádnou změnu a ani žádné věci. Ale jak
jsem uslyšel Zákon Učitele, mohu říct, to je Buddhův Zákon. Když jsem první den sledoval
přednášky na videu, Učitel řekl, „Pokud budete opravdově kultivovat...“, a tak jsem řekl
směrem k televizi, „Chci opravdu kultivovat“, ale doufal jsem, že Učitel přijede do Spojených
států, protože všichni, jak tu dnes jsme, jsme doufali, že Učitel přijede. Takže doufám, že
Učitel nám bude dál pomáhat k osvícení a bude nám dávat rady, jako například, na co
bychom si měli my tady v San Francisku dávat pozor. Tohle je mé upřímné přání. (Potlesk)
Existuje mnoho laických buddhistů, pro které je těžké opustit věci ze svých předchozích
praxí. A tak jsme si dali závazek jim pomoci. Mám otázku, kterou bych se chtěl Učitele zeptat
přímo, a to: „Je tu člověk, který dříve, když byl buddhistou, po dlouhá léta četl sútry a uctíval
Buddhu. Říká, že kdykoliv četl sútry (z dřívějších dob), objevila se příjemná vůně, ale když
studuje knihy Falun Gongu, cítí podivný pach. Učitel je dnes tu, a protože já nic necítím ani
nevidím, prosím Učitele, zda by nám tohle nějak neosvětlil.
Učitel: Dobrá. Skutečnost je taková, že v Období konce Dharmy se už opravdoví
Buddhové o věci v lidském světě nestarají. Ale mnoho zvířat, která získala nepatrné
schopnosti, se vyšplhalo na sochy Buddhů a nechají lidi, aby je uctívali a uchovávali. Dělají
pro lidi nějaké drobné laskavosti, aby jim trochu pomohli. Ale jak se jednou člověk rozhodne
opravdu kultivovat, tyto věci budou zasahovat. Například, někteří lidé řeknou, že určité
cvičení vytváří vůni, ale ve skutečnosti ten pach vydávají lišky a lasice. Pachy se v těchto
dvou dimenzích liší: co je na této straně příjemné, zapáchá na straně druhé. V lidském světě
jsou pravdy obráceny a to platí i pro vše ostatní. Co lidským bytostem voní, je ve skutečnosti
pro Buddhu nechutné. Chtějí, aby ses neučil Dafa, a tak záměrně zasahují tak, že vydávají
takovýto odér.
Myslím si tohle. Naši studenti v San Francisku by se neměli zaměřovat pouze na oblast
San Franciska, ale raději na celé Spojené státy. Co se týče toho, jak dělat kultivaci, prostě se
držte této formy. Dělám to, co dělám, abych zanechal tuto cestu pro další generace, a lidé pak
budou dělat věci tímto způsobem. Kdybych si to přál jinak, učil bych tento Zákon v klášteře a
stal se mnichem. Ale kdybych byl mnichem, tak by to nešlo. Náboženství už lidem
neumožňují získat Zákon v široké míře. Použil jsem tuto formu, aby se lidé mohli kultivovat,
takže byste v tom měli takto pokračovat. Není to tak, že jakmile se někdo začne věnovat mé
praxi, hned bude podléhat všem možným pravidlům a nařízením. To není dobré. Pokud se
někdo chce učit, musí mít možnost projít procesem k pochopení. Pokud někdo ví, že je to
dobré, řekněte mu, ať jen čte knihu. Když se jeho povědomí zlepší, bude automaticky a
svědomitě dělat věci lépe. V tomto ohledu jsou pro laické buddhisty tyto věci poměrně snazší.
Mniši jsou v nejvíce politováníhodné situaci, protože jsou úplně zablokováni formou
náboženství, a tak nejsou schopni setkat se se Zákonem, a ani se jej neodvažují dotknout.
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Student: Učiteli, mám dvě otázky. První je: Učitel sem přijel a setkal se s námi díky
předurčenému vztahu. Řekl nám, že má s námi předurčený vztah. Co si tedy Učitel myslí o
naší úrovni – tím myslím nás jako skupinu studentů? Může tato skupina praktikujících uspět
v kultivaci a dospět k Dokonalosti?
Učitel: Říkám vám, všichni, jak tu sedíte – včetně dětí – pokud se dokážete kultivovat,
cesta, kterou pro vás přichystám, povede až k Dokonalosti. (Potlesk) Ale neradujte se
předčasně. Učitel vás uvede do praxe, ale kultivace je na každém z vás. Připravil jsem pro vás
uspořádání, mohu vás ochraňovat, posilovat vás, a přetvářet gong, abyste mohli vystoupit ke
každé nové úrovni. Ale když přijde na kultivaci tvé mysli, to už závisí na tobě samotném. Co
se týče vaší mysli, jak se budete dostávat do potíží a čelit zkouškám, to, zda to můžete vydržet
a dokázat, je zcela na vás. Samozřejmě, pokud to opravdu nebudete schopni zvládnout, něco
vám naznačím. V takové chvíli mám jedinou starost, a to, že vaše myšlení by, bez ohledu na
to, jak se vám snažím něco naznačit, mohlo zajít do přílišného extrému a už by se nemuselo
dokázat probudit, a tak se vytvoří neřešitelný problém. Mohu vám říci, že když se vám
nepodaří projít zkouškou a potom uslyšíte věci, které vám drásají uši, to jsou skutečně moje
Těla Zákona, která používají nepříjemná slova, aby vás vyburcovala a něco vám sdělila. Projít
zkouškou je těžké, ale jakmile ji zvládnete a ohlédnete se za ní nazpět, uvidíte, že ta zkouška
byla úplné nic a přijde vám nepochopitelné, proč jste k tomu byli předtím tak připoutáni.
Když jí skutečně dokážete projít, váš charakter se zlepší a vaše karma bude odstraněna – za to
ručím. Pokud problém, se kterým se setkáš, způsobí jiní, potom ti tito lidé dají ctnost. Takže
vám říkám, že utrpení není špatná věc. Lidé jsou jediní, kdo si myslí, že utrpení je špatná věc
a že život plný utrpení není šťastný. Ale kultivujícímu utrpení nejenže odstraňuje karmu, ale
zároveň zvyšuje jeho úroveň a vede k Dokonalosti. Pokud říkáte, že jen chcete být šťastni
mezi lidskými bytostmi a že nechcete ani trochu trpět a praktikovat v pohodlí, potom se vaše
karma neodstraní, nezlepšíte si charakter a nedosáhnete Dokonalosti. Tak to je.
I přes to, co jsem řekl, a přestože tu zazněly principy Zákona, když se setkáte s utrpením,
je stále možné, že jej nebudete schopni vydržet. Dříve jsem říkal takovou pravdu. Proč mají
Buddhové tolik požehnání? Oni opravdu mají štěstí a dlouhý život. Je to přesně proto, že
kolik utrpení vydržel, z tolika požehnání se potom může radovat. Kdybych vám všem, jak tu
dnes sedíte, řekl, abyste tak mnoho trpěli, nikdo z vás by nedokázal dospět k Dokonalosti. Na
základní úrovni, pokud dokážete v kultivaci skutečně vytrvat, Mistr vám pomůže odstranit
více vaší karmy. Stále platí to, co jsem řekl předtím: možná jste trpěli mnoho životů, abyste
mohli tento Zákon získat. Mnoho lidí sem opravdu přišlo, aby získali tento Zákon, a tak jejich
utrpení začalo už velmi dávno. Co vám dnes ještě chybí? To jediné, co vám chybí, je zbavit se
svých lidských připoutání. Utrpení, o kterém mluvím, se hlavně týká těžkostí, které se
objevují, když se zbavujete připoutání.
(Naposledy upraveno 4. 6. 2008)
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Vyučování Fa na mezinárodní Fa konferenci pro sdílení
zkušeností v Pekingu
(11. listopad 1996, Peking)
Li Hongzhi

Znám vaše pocity a také mi chybíte. Ale mohu vám říct tohle: pokud se pilně kultivujete,
jsem neustále po vaší straně. Mnozí žáci si v kultivaci vedou velmi dobře – to také vím.
Mnozí žáci jsou na pokraji dosažení osvícení.
V posledním období říkám žákům následující. Řekl jsem: není snadné tento Fa získat.
Možná, že někteří lidé měli pocit: „Slyšel jsem o tom nebo mi o tom řekl kamarád, takže jsem
tuto knihu uviděl náhodou,“ nebo „Narazil jsem na informaci o tom v novinách, přišel jsem a
pak jsem se vydal na cestu kultivace Dafa.“ Ve skutečnosti si můžete myslet, že je to tak
prosté a možná si myslíte, že to vypadá, že na povrchu je získat tento Fa snadné. To proto, že
bůh nebo nesmrtelný se zřídka objeví, aby vám řekl, abyste získali Fa. Ve většině případů to
nabude obyčejnou formu, jako tohle, a dozvíte se o tom velmi obyčejným způsobem. Ale
řeknu vám, že pro vás bylo opravdu těžké získat tento Fa. Možná, že útrapy, které jste v první
části svého života prožili, byly kvůli získání tohoto Fa. To je ta část, o které víte. Jsou ještě
věci, o kterých nevíte; možná jste strádali a procházeli těžkostmi ve svých předchozích
životech nebo po ještě delší časové období, abyste tento Fa získali. Jsou také lidé, kteří zažili
ještě intenzivnější utrpení kvůli získání Fa, a tohle je to, o čem nevíte. Až dosáhnete v
budoucnu Dovršení, budete vědět a všechno to uvidíte. Vůbec to nebylo lehké. Už jste přišli k
dost jasnému pochopení tohoto Fa. Proč se můžete takto kultivovat? To proto, že jsme
poznali, že tento Fa není žádný obyčejný Fa. Dřív v minulosti, v buddhismu, Buddha
Šákjamuni potvrdil a osvítil se k mnohým věcem a hodně pro lidi zanechal. Nicméně v
průběhu toho, jak si lidé předávali věci, které Buddha Šákjamuni pro lidi zanechal, časem se
toho hodně vytratilo. A kromě toho, to, co je zdokumentováno v písmech, lidské bytosti
změnily nebo upravily. Pouhá jedna událost je proto v různých verzích dané sútry popsána
mnoha různými způsoby, a tohle je jeden z faktorů, který způsobil, že to, co Buddha
Šákjamuni učil, se posunulo ke konci Dharmy. Samozřejmě, byly také jiné důvody, co se týká
toho, co způsobilo, že to směřovalo do Období konce Dharmy.
Dnešní společnost se stala dost komplikovanou, takže o to víc nejsou lidé schopni
kultivovat. Řekl bych, že Fa, který učím, je hodně velký a naši studenti to pravděpodobně cítí.
V průběhu dějin nikdo lidským bytostem pravé principy Fa vesmíru systematicky nevyučoval,
ani lidem neřekl, jak kultivovat a jak by měli prostřednictvím kultivace postoupit výš.
Samozřejmě, Šákjamuni je Buddha, takže slova, která řekl, nesla buddhovskou povahu. Ale
mohu vám říci, že Buddha Šákjamuni ve skutečnosti lidem neříkal základní zákony vesmíru.
Proto Buddha Šákjamuni ve svých pozdějších letech řekl: „Neučil jsem žádný Fa.“ A nakonec
svým učedníkům pověděl, ať „berou přikázání za svého mistra". Proč to řekl? Bylo to proto,
že Buddha Šákjamuni věděl, co se ke konci Období konce Dharmy stane a že zákon, který
vyučoval, bude znečištěný. Řekl svým učedníkům: „Dokud se kultivujete na základě těchto
přikázání, která jsem vyučoval, budete moci splnit měřítka pro kultivujícího a dosáhnout
Dovršení.“ Takže to, co pro lidi opravdu zanechal, byla přikázání.
Samozřejmě, Šákjamuni je Buddha, takže slova, která pronesl, nesou buddhovskou
povahu. Takže nemůžete říci, že slova, která řekl, nejsou zákony. Nicméně nejsou těmi
nejzákladnějšími zákony vesmíru nebo nejvyššími pravdami nebes. To, co jsem vám dnes dal
já, jsou na druhou stranu zákony, které pokrývají všechno, co začíná od lidské úrovně a o čem
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se dá říct, že jde až k nejvyšší říši ve vesmíru. Obyčejní lidé to ale nebudou moci na povrchu
v knize Zhuan Falun vidět, protože lidé, kteří nechtějí kultivaci dělat, považují celou věc za
vyřízenou potom, co si ji jednou přečtou. Když skončí s jejím čtením poprvé, pomyslí si:
„Tohle je kniha, která lidi učí, jak být dobrým člověkem.“ Tohle je nevyhnutelně pocit, který
člověk má potom, co si ji jednou přečte. Zřejmě jste také měli ten pocit, když jste právě
začínali kultivovat. Ale když ji čtete podruhé, zjistíte, že to tak úplně není. Otázky, které ve
vaší mysli vyvstaly, když jste ji poprvé přečetli, budou všechny zodpovězeny ve vašem
druhém čtení. A vy objevíte, že tohle není žádná obyčejná lidská kniha, i když nebudete
nezbytně moci přijít k nějakému závěru, proč to tak je. Ale když pokračujete v jejím čtení
potřetí, zjistíte, že je to kniha, která opravdu učí kultivaci. Pokud budete schopni ji přečíst i
počtvrté nebo popáté, ta kniha vás bude doprovázet po zbytek života – nedáte z ní ruce pryč.
Proč je to tak? Protože, jak jsem řekl, nemůžete použít principy obyčejných lidí, aby vedly
vaši kultivaci k říši Buddhů. Tato kniha má naopak hluboké vnitřní významy a ohledně té
samé věty budete mít na různých úrovních různé pocity a pochopení. U knih běžného člověka
ten samý pocit rozhodně mít nebudete, protože [tato kniha] obsahuje spoustu tajemství a
záhad. Nikdy jsem vám neukázal žádné božské síly, a i když jsem prováděl léčení, dělal jsem
to, abych se přizpůsobil okolnostem qigongu v té době. Jinak bych lidi ani neléčil. Pokud
chcete změnit vaše tělo kultivační praxí, vyvinout si všechny božské síly Buddhova Zákona,
neustále si zvyšovat úrovně a získat všechno to, co budete mít poté, co dosáhnete Dovršení,
[pak zjistíte, že] jsem je všechny sjednotil do tohoto Fa. Dokud ho budete studovat, vaše tělo
se bude měnit; dokud ho budete číst, vaše mysl se bude pozvedávat; a dokud se kultivujete,
dosáhnete různých stavů v různých říších. Pokud ji zvládnete číst až do konce, pak dosáhnete
pod vedením této knihy dovršení. O tomhle je tato kniha. Obyčejní lidé ale nebudou moci její
široké a hluboké vnitřní významy vidět.
Samozřejmě, je tu také další věc. Všichni z vás, kdo tu sedíte a získali jste Fa, všichni ti,
kdo praktikují Dafa, ví, že – a v průběhu vaší kultivace jste to cítili – všichni jste cítili a
vnímali různé významy na různých říších a úrovních. Proto jsem před chvílí řekl, že tento Fa
není žádný obyčejný zákon; je to povaha vesmíru. Předal jsem lidem tu nejzákladnější věc ve
vesmíru. Samozřejmě, to, co dělám, je obrovské; opakovaně jsem zdůrazňoval, že to je Dafa
(Velký Zákon). Někteří lidé si mohou myslet, že jsem to nazval „Dafa“, protože jsem hodně
učil. Ve skutečnosti to tak není. To, co myslím tím Dafa, má vysoké a hluboké vnitřní
významy.
Žáci, kteří se kultivují na hodně vysokých říších, něco uvidí; objeví, že lidé nejsou ti jediní,
kdo studuje Fa. Bytosti na velice vysokých říších ho studují také. Tento Fa je prostě ohromný.
Všichni z vás, co tu sedíte, máte předurčené vztahy, a proto jste získali Fa. Rád bych
zopakoval to, co jsem řekl: není to tak, že každý může tento Fa slyšet. Děláte cvičení v tak
velkém parku, kde lidé přicházejí a odcházejí, a přesto to někteří lidé jednoduše nemohou
vidět a někteří lidé, i když přišli, nejsou ochotní mu naslouchat, a tak stejně nic nedostanou.
Není to tak, že ho dostane každý. Někteří lidé ho považují za dobrý potom, co přečtou knihu,
zatímco druzí ho nebudou schopni akceptovat. Lidé jsou různí, ale jsou za tím důvody. Jak
jsem před chvílí řekl, tohle není obyčejná lidská kniha. A ve Spojených státech jsem řekl
následující: proč může tento Dafa vést lidi až k velmi vysokým říším kultivace? To je kvůli
tomuto Fa. Viděno z velmi nízké úrovně, říká každá věta v něm prostou pravdu. Ale pokud
můžete vidět jeho opravdovou situaci, zjistíte, že každé slovo v něm má podobu Buddhy.
Pokud jste schopni kultivovat na velmi vysokou úroveň a vaše nebeské oko může vidět věci
vysoké úrovně, objevíte jeden jev: za každým slovem jsou ve vrstvách na různých úrovních
naskládáni početní Buddhové. Přemýšlejte o tom všichni: jak hluboké jsou jeho vnitřní
významy? Proč má jedna věta různé obměny v různých říších a proč se na různých úrovních
principy Fa úplně mění? To je přesně ten případ. Takže byste k této knize neměli přistupovat
jako k obyčejné lidské knize a určitě si jí važte.
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V minulosti byli lidé naplněni neomezenou úctou, když se zmínili o Buddhovi a mluvili o
Buddzích, Bódhisattvách a Arhatech jen při slavnostních příležitostech. Dnešní lidé ale
vyhrknou jméno Buddhy nesmírně bezmyšlenkovitě a povrchně. To pramení z toho, že nevíra
lidstva v existenci bohů došla až do tohoto bodu. Protože lidé nemají neuváženě zmiňovat
Buddhy jménem, je tohle závažná otázka, která se dotýká toho, zda člověk Buddhům
prokazuje úctu nebo ne. Ale lidé dnes bezstarostně dělají o Buddzích vtipy a dokonce urážejí
Buddhy, když jí. Hodně jmen jejich jídel ve skutečnosti Buddhy očerňují. Vynořují se jména,
jako „Arhatův pokrm“, „Buddha skákající přes zeď,“ a podobné a to se rovná nadávání a
hanobení Buddhy. Co je ještě horší, některé z těch vegetariánských restaurací vlastní laičtí
buddhisté nebo mniši, přičemž se zdá, že nikdo z nich neví, že Buddhu ve skutečnosti urážejí.
Proč se mniši a mnišky nemohou kultivovat? Už neví, jak. Možná si dokonce myslí: „Co je
špatné na použití pojmu „Arhatův pokrm“? Všichni o tom přemýšlejte. Arhat nemá připoutání
k žádné příchuti nebo chuti a přesto je jídlo „Arhatův pokrm“ bohaté jak na příchuť, tak i na
chuť. Když se na to podíváte z hlediska té říše, není to to samé jako urážení ho? To stejné platí
pro „Buddha skáče přes zeď“. Naznačuje to, že Buddha by skočil přes zeď, aby to chutné
jídlo z lidského světa získal potom, co ho ucítí. Není to urážka Buddhy? Připoutal by se
Buddha k lidskému jídlu? Jen probírám dnešní fenomén. Mnohé věci jsou k Buddhům ve
skutečnosti dost neuctivé. Zašli příliš daleko! Lidé vůbec nemají spravedlivé myšlenky, když
zmíní Buddhu a dokonce se odvažují Buddhu přímo urážet. Některá literární a umělecká díla
podobně zlomyslně vyobrazují Buddhu v pokryteckém světle – dosáhli tohoto stupně. Všichni
o tom přemýšlejte. Co se z lidské společnosti stalo? Říkám každému, tato kniha – tento Dafa
– jsem to já, kdo ho učí. Chci napravit všechno, co není správné. Fa obsahuje Fa principy
Buddhů, Taů a Bohů na početných úrovních nebo říších. Takže byste si této knihy měli
opravdu vážit; nepohazujte ji ledabyle kolem, ani ji nikam nezastrčte. Dřív jsem na tohle
nepoukazoval, když jsem učil Fa, a byli lidé, kteří na ní při poslechu Fa seděli. Neobviňoval
jsem vás, protože jste to nevěděli. Teď jste se dostali pomocí kultivace na určitou úroveň a
víte, co to Fa je. Takže o tom dnes hovořím, abych každému řekl, ať těmto věcem věnuje
pozornost.
Je ještě další věc, o které s vámi letmo promluvím. Máme spoustu lidí, kteří si v kultivaci
vedli velmi dobře, a oni sami vědí, že to vypadá, že si vedli celkem dobře. I tak jim ale občas
hlavou problesknou nějaké problémy a některé věci, ke kterým jsou běžní lidé připoutáni,
jako například různé city jim budou ještě pohrávat v mysli. Někteří takoví žáci jsou
zneklidnění: „Jak dobře jsem opravdu kultivoval?“ Mohu každému říct, že pokud jste si
vědomi, že jste kultivující a držíte se standardu pro kultivaci, pak se nemusíte bát, když vaše
mysl bude doopravdy takový stav mít. Proč to říkám? Protože u kultivace v běžné lidské
společnosti, pokud by se odstranily všechny vaše lidské věci a karma, pak vám mohu říci, že
byste tu nebyli schopni zůstat ani jeden den. Nebyli byste schopni snést myšlenky, které
obyčejní lidé mají ve svých myslích, protože každičké slovo, čin a myšlenka obyčejného
člověka nese pohnutku a ta pohnutka je obvykle sobecká. Proto byste to nebyli schopni vystát.
Kdybyste tyto věci neměli, viděli byste je u druhých a rozhodně byste je nebyli schopni snést,
kdykoliv se mícháte s běžnými lidmi. Cítili byste, že každé slovo a činy lidských bytostí
nesou velmi silná připoutání. Pak byste nemohli mezi obyčejnými lidmi kultivovat, nemohli
byste zůstat v jejich přítomnosti a nemohli byste už dělat svoji práci. Takže já vás pomalu
těchto povrchních lidských věci zbavuji a úplně je odstraním, až se budete chystat dosáhnout
Dovršení.
Těch pár věcí, které odebrány nebyly a které učiní život mezi běžnými lidmi možným, vám
tedy dovolí, abyste se mezi obyčejnými lidmi kultivovali. Už děláte pokroky, když si
uvědomujete, že tyto vaše věci jsou špatné, a ve skutečnosti se kultivujete, pokud jste schopni
je odmítnout. Ale u některých věcí se jich nebudete nutně schopni zbavit všech najednou,
protože jsou to věci, u kterých trvá dlouhou dobu, než se v kultivaci odstraní. Tohle by vám
mělo být jasné. V den dovršení budou všechny tyto věci odklizeny.
35

Kromě toho říkám každému: kultivace je opravdu vyčerpávající. Protože praktikujete mezi
obyčejnými lidmi, tohle budete vnímat, když opouštíte připoutání uprostřed zájmů a citů.
Noví učedníci nebudou ten odpor cítit tak silně, když do tohoto stavu nevstoupili. Lidské
bytosti mají karmu a prvky způsobené karmou brání lidem v kultivaci. Projevují se jako
problémy v práci, pocit nespokojenosti s vaší prací, konflikty s druhými nebo tělesné
nepohodlí. Problémy obvykle přicházejí neočekávaně a silně. Někdy, i když víte, že děláte
kultivaci, stále se zdá těžké to připoutání odstranit. Já to vím. Nakonec ale, jak se kultivujete,
se toho budete muset zbavit. Chtě nebo nechtě musíte takovými věcmi projít a budete neustále
zocelováni, až to nakonec opustíte.
Je tu ještě další věc. Každému říkám: ti, kdo poslouchají Fa a kdo získali Fa, jsou
pravděpodobně lidé, kteří mají předurčené vztahy. Fa, který vás dnes učím, je opravdu na
velmi vysoké úrovni a věci, které jsem vám dal, jsou na velmi vysoké úrovni. V kultivaci se
zlepšujete velmi rychle, hlavně ti, kdo získali Fa později – mám z toho dojem, že nejenom že
dohánějí, ale už se teď ujali vedení. Když jsem tentokrát navštívil Spojené státy, měl jsem
takový pocit: mnoho zahraničních Číňanů – studentů, doktorantů, magistrů, předních
intelektuálů, profesorů a vědců z pevninské Číny nebo Tchaj-wanu – tito učedníci se
prolamují úrovněmi velmi rychle. Samozřejmě, neříkám, že jsou dobří, protože jsou lépe
vzdělaní. Je to kvůli jejich dobrým vrozeným vlastnostem. Ačkoli získali Fa později, zjistil
jsem, že obecně neměli pomalý proces porozumění, když Fa získali. V minulosti mělo hodně
lidí určitý proces pochopení a stoupali pomalu. Mnozí z těchto lidí ale tímto procesem
neprošli; začali kultivovat hned potom, co ho získali. Nejenom že ho rychle chápali, ale také
se s ním okamžitě sloučili. Tím nechci říct, že je to výsledek hojnosti lidských znalostí. V
podstatě je to otázka vrozených vlastností. A pak je tu samozřejmě také faktor předurčených
vztahů, který pracuje u těch, kdo Fa získali.
Fa, který jsem učil, byl systematicky předáván a byl vám téměř úplně odhalen. To, co mělo
být předáno, vám bylo kompletně dáno a věci na nejvyšší úrovni jsou už velmi vysoko.
Kdybych ho tedy měl učit znovu anebo o něm opakovaně mluvit, způsobilo by to zasahování,
protože není možné, aby každé slovo z mých přednášek bylo stejné. Věci, které byly předány,
by pak mohly narušovat Fa, který byl pro vás pevně určen. Takže už Fa nemohu znovu
systematicky vyučovat. Kromě zvláštních okolností budou věci, o kterých budu v budoucnu
mluvit, souviset s některými problémy, kterým lidská společnost čelí, a některými věcmi
souvisejícími s budoucností a všechno jsou to věci související s lidskými bytostmi. Věci, které
souvisí s kultivací v tomto období, už byly téměř úplně odhaleny. Věci napsané v Zhuan
Falunu jsou už na dost vysoké úrovni. V pozdějším období jsem učil nějaké další věci, a ty
budou také sestaveny do písemné podoby. Ale říkám každému: to, co skutečně může vaši
kultivaci vést, je Zhuan Falun. Ať už se vydá kolik chce knih, všechny jsou doplňkem k
Zhuan Falunu. Takže když kultivujete, musíte se ve vaší kultivaci držet knihy Zhuan Falun.
Naši žáci vědí velmi málo o přesném pojetí „Buddhy“ a postrádají pochopení Buddhy. To
proto, že za ta léta, co jsem Fa předával, jsem zřídkakdy hovořil o poměrech Buddhů v
různých říších a o situacích Buddhů, Taů a Bohů a vesmíru obecně. Důvod, proč jsem o nich
nemluvil, je ten, že Fa, který jsem předával, je tak obrovský, a tak nemohlo být nic
konkrétního začleněno a takové věci ani nebyly začlenění hodny. Proto má hodně žáků v
tomto ohledu malé znalosti a vědí velmi málo o Buddzích a vnímajících bytostech na různých
úrovních odshora až dolů. Ví velmi málo o Buddzích, Bódhisattvách nebo říších Buddhů a
světech Buddhů. Faktem je, že kdybych vám o životě Buddhů vyprávěl dopodrobna, použili
byste lidské uvažování, abyste jim porozuměli, a to by bylo k Buddhům neuctivé. V
budoucnosti to mnozí z vás žáků uvidí a vy sami si tu část doplníte.
Tento vesmír je dost složitý a je tak složitý, že kromě lidí jsou jím ohromeni i Buddhové,
Bohové a Taové. A lidské pochopení vesmíru je omezené jen na jednu vrstvu jeho existence.
Jak jsem řekl předtím, největšími částicemi na povrchu hmoty, které jsou lidé schopni
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pochopit, jsou planety a Mléčné dráhy a nejmenší částice – to jest ty, které lze poznat
použitím přístrojů – zahrnují molekuly, atomy, atomová jádra, neutrony, elektrony, kvarky a
neutrina. Co je ještě menší dál v té řadě, je neznámé. Ale [to, co známé je], je tak velmi
daleko od původní hmoty lidských bytostí a od původní hmoty, která utváří živé bytosti. I [to,
co známe], je velikostně zmenšeno nespočetně stamilionů- krát, nespočetně a nespočetně
stamilionů-krát, ale i tak to ještě není ten definitivní konec. Takže tak mikroskopická může
hmota být. A přesto, čím mikroskopičtější hmota je, tím větší je její objem jako celku.
Nemůžete se dívat jen na jednu jedinou částici. Ta jedna částice je jen jeden bod celého jejího
objemu, ale je to jedna celistvá bytost. Takže čím mikroskopičtější částice hmoty je, tím větší
je pravděpodobně povrch celé té bytosti. Když jsou částice, které hmotu tvoří, velké, utvořená
rovina nemusí být proporcionálně velká. Lidstvo pouze chápe dimenzi složenou z molekul, a
přesto jsou spokojeni s tím, čeho dosáhli, a jsou svázáni různými definicemi empirické vědy a
nemohou se jimi prolomit. Například vzduch, voda, ocel, železo, dřevo a lidské tělo – všechno
v prostoru, ve kterém žijete – se skládá z molekul. Jste jakobyste žili v moři v říši molekul
nebo v trojrozměrném obraze složeném z molekul. Kosmická loď, ať už vyletí sebevýš,
nemůže jít za dimenzi složenou z molekul; počítač, ať už je sebelepší, se nevyrovná lidskému
mozku. Samozřejmě, není to tak, že by lidská společnost neučinila vůbec žádné průlomy;
chápe molekuly, atomy, kvarky a dokonce neutrina. Ale to, co věda může vidět, je jen jeden
bod, ne celé roviny, kde částice různých velikostí existují. Kdyby takové roviny mohli vidět,
lidé by viděli skutečně existující scény z jiných dimenzí ve vesmíru. A ten atom je víc, než
nějaká jednotlivá částice, kterou lidé vidí. Dokonce i s jedinou částicí, kdyby se dala zvětšit a
pak vidět, kdyby šla zvětšit na velikost malé planety, šlo by na tom předmětu složeném z
atomů vidět bytosti, hmotu, vodu, rostliny a všechny formy materiální existence. Ale lidstvo
takový průlom učinit nedokáže.
Lidé ve skutečnosti žijí mezi dvěma částicemi: molekulami, které tvoří všechno, a
planetami, největšími částicemi, které můžeme vidět našima očima. Takže [lidé] žijí mezi
molekulárními částicemi a planetami. Samozřejmě, kdybych o tom dnes nemluvil, vědci by si
to neuvědomili. Lidstvo nebylo schopno přijít s myšlenkou, že planety jsou také částice. A
tyto nesčetné planety tvoří ještě větší částice, které jsou různými Mléčnými drahami a naopak
galaxie tvoří ještě větší prostor vesmíru, ale to stále ještě není ta největší částice. Samozřejmě,
koncept, o kterém mluvím, možná náhle posunul vaše uvažování do velmi vysoké říše. Pokud
je vaše tělo tak velké jako tělo utvořené z částic na úrovni planet, když se podíváte zpět na
Zemi, nevypadá jako molekula? Viděno z lidského pohledu na hmotu, planety jsou doopravdy
vrstvou částic. Tímto o tom mluvíme z makroskopického hlediska.
Lidé často mluví o vystoupení do nebe, ale kde je nebe? Kde je „nahoře“? V tomto vesmíru
neexistují koncepty, jako „nahoře“, „dole“, „vlevo“, „vpravo“, „vepředu“ nebo „vzadu“.
Vystoupit nahoru může být „nahoru“, ale je to také „nahoru“, když jdete dolů? Tento vesmír je
kulatý a Země leží téměř v prostředku. Její levá strana je nahoře, její pravá strana je také
nahoře; co je dole, je nahoře a vršek je také nahoře. Tohle tedy vede k nebeskému tajemství.
Jak jsem právě řekl, čím menší částice, tím větší je rovina. Ve skutečnosti, pokud může bytost
vstoupit do mikroskopičtější úrovně, už je ve větším, vyšším místě: je v nebi, protože čím
mikroskopičtější částice je, tím vyšší je úroveň. Tohle je velmi rozsáhlý pohled. Pohled na
vesmír, který jsem právě vysvětlil, je jen jeden způsob – jeden pohled na dimenze. Jsou ještě
složitější pohledy. Samozřejmě, až se stanete v budoucnu osvícenými, uvidíte je sami.
Mnohé detaily nebes nemají být lidem sděleny. Pokud se empirické vědy člověka ve
skutečnosti vyvinou do dost vysoké úrovně nebo půjdou za říši lidských bytostí, bude to pro
lidi ještě nebezpečnější [než už je to teď]. To proto, že lidské bytosti rozhodně nemohou
dosáhnout říše Buddhy prostřednictvím vědy a technologie. To je absolutně zakázáno. Lidé
mají sedm citů a šest tužeb a mají různé připoutanosti, jako soupeřivost, závist a chtíč. Kdyby
se tyto věci vzaly do nebe, bylo by to katastrofální a vypukl by boj mezi Buddhy a
Bódhisattvami. Opravdu by propukla kosmická válka. Lidem, s jejich lidskou myslí, nebude
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nikdy dovoleno vyvinout vědu a technologii do úrovně říše Buddhy. Proto se lidská věda a
technologie vyvíjejí pouze podle předurčené cesty. Pokud se vyvinou do příliš vysoké úrovně,
budou společně s lidmi čelit nebezpečí, že budou zničeny. To je scénář, který jsem viděl.
Teď se obrátím k této dimenzi. Formy dimenzí, které jsem právě probíral, jsou přehledem
pohledů. Buddha Šákjamuni ve své době také hovořil o tom, jak chápat vesmír o určitém
rozsahu. Například mluvil o konkrétních situacích mezi lidmi, ve Třech říších a o určitém
prostoru za Třemi říšemi, jako hoře Sumeru. Také hovořil o formě existence hory Sumeru.
Hora Sumeru je obklopena čtyřmi hlavními kontinenty a dvěma hlavními vrstvami nebes. Ve
skutečnosti došlo k chybě během předávání Šákjamuniho slov do Číny nebo když se
překládaly do čínštiny a během jejich předávání v Indii. „Dvě hlavní vrstvy nebes“
obklopující horu Sumeru, o kterých Šákjamuni mluvil, vůbec nejsou dvě hlavní vrstvy nebes.
Místo toho jsou to konceptuálně dva vesmíry – mají se chápat jako malý vesmír a druhá
vrstva vesmíru.
Jak by se měla chápat druhá vrstva vesmíru? Vesmír, který lidé chápou, je složen ze
spousty Mléčných drah a to je jeho popis s ohledem na strukturu této dimenze, které lidé
mohou rozumět. Tohle je vesmír, o kterém obvykle mluvíme. My lidé nebudeme nikdy moci u
tohoto vesmíru vidět jeho hranice. A tento vesmír pak není jediným vesmírem v kosmickém
těle, ani to není ta největší částice v rozlehlém kosmickém těle. Je celá řada vesmírů stejně
velkých jako tento a ty tvoří hranice ještě větších vesmírů. Také mají vnější obal, ale tvoří
pouze větší částice. Tento vesmír je pozoruhodně obrovský a pro lidi je to nepředstavitelné.
Ale pro bohy to není nic víc, než maličká část jedné vrstvy částic. A v očích ještě větších
Buddhů je to tak nepatrné, že se to ani nepočítá. Způsoby uvažování, mentalita a představy se
na různých říších liší.
Právě jsem zmínil horu Sumeru, kterou Buddha Šákjamuni potvrdil a osvítil se k ní, a ta je
na sever od Mléčné dráhy a sluneční soustavy, ve které my lidé žijeme. Ale pojetí „severu“ se
těžko popisuje, protože ve vesmíru žádný takový koncept není; Země se neustále otáčí. Slovy
Buddhy Šákjamuniho říkáme, že je to [“na severu“], takže pro lidi je to snadné pochopit.
Jinak, když řeknu, že je to tady, zítra se otočí a přemístí se támhle. Řekněme, že je na severu,
podle toho, co Buddha Šákjamuni řekl: řekněme, že je na severu. Jak vysoká tahle hora
Sumeru je? Hora Sumeru sahá za Mléčnou dráhu a za hranice vesmíru, o kterém jsem mluvil,
hranice, které tvoří nesčetné galaxie. Všichni o tom přemýšlejte. Jak velké ty početné,
nevyčíslitelné galaxie jsou? Mezi galaxiemi jsou určité vzdálenosti. Hora Sumeru dosahuje za
tento vesmír a dosahuje středové oblasti druhé vrstvy vesmíru; tak velká hora to je. Ve
skutečnosti je hora Sumeru pohoří složené ze tří hor a ty tři hory se shodují s Buddhou
Amitábhou, Bódhisattvou Guanyin a Bódhisattvou Mahāsthāmaprāptou. V té říši je
nejvyšším Buddhou Buddha Amitábha.
To, co Buddha Šákjamuni potvrdil a osvítil se k tomu, daleko předčí to, co lidé o něm
chápou. Buddha Šákjamuni vyprávěl spoustu příběhů z nebe a příběhy o svých předchozích
životech. Ale neřekl všechno o svém skutečném původu. Nikdo se po jeho nirváně nikdy
nedozvěděl, co se s ním stalo.
Všichni víte, že každý Buddha má svůj vlastní ráj. Buddha Amitábha má Ráj nejvyšší
blaženosti. Na Lazuritový ráj dohlíží Buddha Léčitel. Jsou tu také Lotusový ráj a Ráj divů.
Ježíš a Ctihodné božstvo prapůvodních počátků mají také ráje. V rámci Mléčné dráhy, kde
jsou lidé, má odpovídající dimenze více než sto takových rájů. Je také řada Buddhů. Jak
Buddha Šákjamuni řekl, Buddhové dosahující úrovně Tathagáty jsou tak početní jako zrnka
písku v řece Ganze. Každý Tathagáta Buddha dohlíží na ráj, takže o tom přemýšlejte: jak
velký je tento vesmír? Buddha Šákjamuni byl na šesté vrstvě vesmíru, poslední úrovni, ze
které sestoupil. Tohle je ohromné číslo – šestá vrstva vesmíru, ne šestá vrstva nebes. Má ráj,
který se nazývá Ráj Dafan. Později Buddha Šákjamuni přišel do lidské společnosti, aby
zachránil lidi. Po svém osvícení předával zákon devětačtyřicet let a nevrátil se. To proto, že na
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základě své moci a úrovně mohl Buddha Šákjamuni zachránit jen pomocnou duši a nemohl
kultivujícím umožnit, aby se kultivovali do velmi vysokých úrovní v jednom životě.
Teď všichni víte, že Buddhové mají své ráje. Ale kdo slyšel, že Buddha Šákjamuni má svůj
vlastní ráj? Nikdo to neřekl. Říká se, že Buddha Šákjamuni je přímo v Ráji Saha, ale kde je
Ráj Saha? Je ve Třech říších, je v těchto Třech říších, které zahrnují lidi. Jak to, že Buddhův
svět je pouze tady v lidském světě? O tomhle nikdo nikdy neuvažoval. Ve skutečnosti byl
Buddha Šákjamuni vždy v Nebi Dafan. Protože pochází z Ráje Dafan, dal té vrstvě nebes
jméno a nazval ji Nebe Dafan. Nebe Dafan je nejvyšší nebe v říši Nežádostivosti a je také ve
Třech říších. Proč tam zůstává a neodejde? Než se začal šířit Dafa, dával pozor na své
buddhistické věřící. Posledních dva a půl tisíce let ve skutečnosti čekal, až se začne šířit Dafa.
Konečná úroveň, ze které Buddha Šákjamuni přišel, je Ráj Dafan, ale nezůstane tam navždy.
Protože v tomto věku položil kulturní základy pro šíření Dafa a mezi obyčejnými lidmi snášel
velké útrapy, potom, co se přizpůsobí Dafa, navrátí se do ještě vyšší říše. Tohle je opravdová
situace Buddhy Šákjamuniho, o které jsem vám chtěl říci.
Hodně lidí se mě ptalo: „Učiteli, kdo jste?“ Co se týká mé historie, ta je opravdu, opravdu
dlouhá. Scházejíc vrstvami po vrstvách různých kosmických těles a vesmírů jsem se na
různých úrovních převtěloval a v lidském světě jsem rozdělil svoje tělo a převtěloval se; v
každém daném životě bylo spoustu mých já. Je to tak složité, že je těžké najít, kde začít.
Mohu každému jednoduše říct, že jak to vidím já, jsem vně všech kosmických těles a vesmírů,
zatímco všichni Bohové a Buddhové a všechny živé bytosti jsou uvnitř nich.
Vesmír musí projít procesem utváření, stagnace a degenerace, a to je zákon pro existenci
vesmíru. Vesmír je tak starý. Věk Buddhů, Taů a Bohů stvořených v raných fázích procesu
tohoto vesmíru je tak vysoký, že se zdá, že jsou unaveni žitím. Čas je tak dlouhý, že bohové
mohou zapomenout minulost. Dokonce zapomínají, jací kdysi bývali. Čím vyšší je úroveň, na
které bůh je, tím pomaleji jeho čas utíká a tím větší jsou jeho hranice a objem roste. Na ještě
vyšších říších je pojetí utváření, stagnace a degenerace tak vleklé, že život se ani nemusí
snažit o tom přemýšlet – tak velké je. Hlavní Buddha, který je vně všech časů a vesmírů, má
pak za to, že nespočetné bytosti jsou skutečným smyslem existence vesmíru. Protože se na
různých úrovních objevily početné pohromy, s výjimkou nejvyšší říše žádná bytost neví, jaký
ten nejpůvodnější vesmír byl. Potom, co nový nahradil starý, nic z minulosti už neexistovalo.
Avšak jestli se mají všechny bytosti ve vesmíru zachovat, řešení této otázky je těžké.
Když se vesmír rodil, početní bohové uviděli problémy, které se v konečném období
vesmíru objeví. Tito bohové si dělali starosti a chtěli se zachránit. Ale kdyby nevlastnili
mocnou ctnost na tak vysoké úrovni, nebyli by schopni to zvrátit a nebyli by schopni se vrátit.
Všichni Bohové na každé úrovni tohle chtěli udělat, takže v průběhu dějin sem přišlo mnoho
bohů.
Ale v minulosti existovala ve vesmíru jedna pravda a to ta, že žádná úroveň neměla
dovoleno vědět, zda je o jednu úroveň nad ní život, a ta úroveň nahoře nevěděla, jestli je život
v úrovni o jeden stupeň výš nad nimi. Bohové na každé úrovni věděli jen to, že oni jsou ti
nejvyšší, a proto Ježíš na Západě řekl, že jeho otec – Jehova – je Pánem. Jehova opravdu je
Pánem, který stvořil Židy; je stvořitelem Židů. Tím chci říci, že je nejvyšším mezi bílými
Židy a jejich bytostmi na různých úrovních pod nimi. Ale jsou Páni, kteří stvořili jiné lidské
rasy v jiných systémech a kromě toho jsou bohové a bytosti na ještě vyšších, vyšších a
vyšších úrovních a jen bohové nízké úrovně a lidé tohle nevědí. Bohové znají buddhistické
principy jen na svých vlastních úrovních. Když uviděli, jaký bude závěrečný konec, všichni
bohové chtěli přijít se způsoby, jak vyřešit strašlivé následky, které se v poslední fázi procesu
utváření, stagnace, degenerace a zničení vesmíru stanou. A tak sestoupili jeden po druhém
dolů do světa a přišlo mnoho takových bohů. Někteří bohové si vytrpěli všechny útrapy v
jejich vesmírech, od začátku až po konec, v naději, že tak budou vlastnit tu mocnou ctnost a
budou zachráněni. Ale všichni čelí stejnému problému: nikdo z nich není ten nejvyšší, a když
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se objeví problémy na ještě vyšších, vyšších a vyšších úrovních, jejich původní říše stejně
budou v rámci té pohromy. Pak by byli bezpočetní bohové, kteří sestoupili, zničeni také, aniž
by čehokoliv dosáhli; bezpočetní bohové, kteří sestoupili, nebyli schopni tento uzel rozvázat,
ani se nemohli vrátit. Tohle je to, co se ve skutečnosti událo. Při zachraňování všech bytostí a
při nápravě Fa na vyšších a vyšších úrovních jsem poslal mnoho z nich zpátky potom, co se
přizpůsobili Fa.
Každý ví, že to, o čem jsem hovořil, je na velmi vysoké úrovni. Buddha Šákjamuni jednou
řekl, že za určitý počet let přijde Buddha Maitréja. V tomto čase jsem přišel, ale nejsem na
úrovni Buddhy Maitréji.
Chci každému říct ještě další nebeské tajemství na velmi vysoké úrovni. Už jsem ho
předtím zmínil. S ohledem na Buddhy v nebesích, jako Tathagáty a Bódhisattvy, o kterých
víte, ve skutečnosti je jich u každého z nich víc než jeden. Musí být nahrazeni každých deset
let nebo míň. Současný Amitábha není ten nejprvotnější a ani Bódhisattva Guanyin není ta
nejprvotnější. Proč je to tak? To proto, že lidský svět a Tři říše jsou příliš komplikované a
protože jsou tak blízko Třem říším. Takže špatné věci tady dole je mohou přímo ovlivnit.
Protože Buddhové a Bódhisattvy zachraňují lidi, lidé mají tendenci na Buddhy a Bódhisattvy
působit. Když lidi zachraňují moc dlouho, spadnou dolů. Proto se musí v této dimenzi
přibližně každých deset let střídat, ale v některých světech uplynula dlouhá doba. V
specifickém prostoru ještě větších dimenzí je čas velmi rychlý. Za každých deset let, co tu
uplynou, může v některých světech uběhnout deset tisíc let. Takže Buddhové a Bódhisattvy
nemohou za této situace zůstat velmi dlouho. V nebi je jedno pravidlo: na každé dané úrovni,
bez ohledu na to, jaký je to bůh, musí být v určitém časovém bodě vystřídán; účelem je
ochránit jej a zabránit, aby spadl dolů.
Některé dřívější záznamy z lidského světa takovéto popisy také obsahují, ale lidé nevěděli,
co to je. Všichni víte, že existuje Bódhisattva Guanyin, že? Existovaly její různé popisy.
Například je Bódhisattva Guanyin Jižního moře, dcera krále Śubhavyūha, která se kultivací
stala Bódhisattvou Guanyin, dítě Dvojitého koně v Indii, které se kultivací stalo Bódhisattvou
Guanyin a tak dál a tak podobně. Všichni jsou skuteční; jen jsou to různé bytosti.
„Bódhisattva“ je původní podoba velkolepé, úžasné a ohromně milosrdné osvícené bytosti a
je to titul neměnného slitování. Pokaždé, když Bódhisattva vzestoupila kultivací nahoru,
začala si vybírat následovnici na Zemi a pomohla jí vykultivovat si stejné milosrdenství jako
to její; [následovnice] dosáhla stejné úrovně, měla tu stejnou mocnou ctnost, byla schopná
snášet stejné množství utrpení a měla tu samou moc. Když ta osoba dosáhla dovršení, ona ji
spasila a nechala ji zaujmout její místo. To samé platí pro každého Buddhu, Taa a Boha. Tohle
bylo v minulosti to nejstřeženější tajemství, ale dnes vám to bylo odhaleno.
Proč jsem vám tohle řekl? Protože jsem chtěl něco objasnit. Od doby, kdy Buddha
Šákjamuni zmínil jméno Maitréja, uplynulo více než dva tisíce let a nikdo neví, kolik Buddhů
Maitréjů během tohoto období přišlo a odešlo! Mnich s plátěnou kapsou byl jedním z nich, a
proto bývá Maitréja spojován s mnichem s plátěnou kapsou. Ale podoba Buddhy Maitréji není
jako podoba toho mnicha, který měl velké břicho a pořád se smál – to byla pouze jeho
podoba, když byl mezi lidmi. Buddha je svatý a velkolepý a většina z nich jsou celkem mladí
a přitažliví, protože čím vyšší je jejich úroveň, tím jsou krásnější. Opravdový Buddha
Amitábha vypadá kolem dvaceti let, Bódhisattva Guanyin kolem sedmnácti nebo osmnácti let
a Bódhisattva Mahásthámaprápta kolem patnácti nebo šestnácti let. Protože lidské představy
považují člověka čtyřicátníka za solidního a spolehlivého – v životě dosáhl fáze, když už se
nenechá zlákat – jejich obrazy jsou tak vyhotovené. Ale v nebi je myšlenka boha určena jeho
moudrostí a úrovní říše. O milosrdenství a moudrosti boha nerozhoduje jeho věk. Běžní lidé
vždy používají pochopení běžných lidí.
Pak tedy Buddha Maitréja v tomto životě – to jest, když začal šířit Fa nebo poslední
Buddha Maitréja – je ve skutečnosti ten, na kterého se kultivací změnila žena, ale Maitréja má
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mužskou podobu. Ve skutečnosti nebylo vyslovování „Maitréji“ v jazyce staré Indie v té době
velmi přesné a ještě míň přesnější to bylo po překladu do mandarínské čínštiny. Vyslovovalo
se to „Milai“ nebo „Mile“ a byly tam i jiné výslovnosti. V budoucnosti vám řeknu, jak se to
vyslovuje přesně. Když se Buddha Maitréja tohoto cyklu chystal dokončit svůj počin, bylo to
v době, kdy jsem začal veřejně učit, ale já nejsem na jejich úrovních. Všichni bohové ve
vesmírných tělech vědí, že jsem přišel s Buddhovým Fa a podobou Buddhy zachránit
vnímající bytosti na všech úrovních, a uznali, že přišel Maitréja a Buddha Maitréja mně
předal to, co zdědil. Ale nikdo z bohů neví, odkud jsem původně přišel. Vědí jen, že osoba,
která má sestoupit do světa, aby zachránila lidi, přišla; mezitím na mě všichni naléhali, abych
[přijal formu] přebývání v chrámu [jako mnich], ale já jsem to tak neudělal. Proč jsem to tak
neudělal? Protože jsem chtěl vykonat větší věci a měl jsem větší poslání. Kromě toho lidé už
dnes v Buddhy nevěří a je příliš málo buddhistů-mnichů a laických buddhistů. Počet věřících,
kteří chodí do chrámů, je příliš malý v porovnání s celkovým počtem lidí. V Období konce
Dharmy v Buddhy prostě příliš mnoho lidí nevěří. Zůstat v chrámu by mi neumožnilo
zachraňovat lidi v širokém měřítku a umožnit velkému počtu lidí, aby získali Fa. A kdybych v
chrámu zůstal, pro stoupence jiných náboženství by bylo ještě míň pravěpodobnější, že Fa
získají. Tuto situaci jsem viděl, a tak jsem si zvolil nestát se mnichem a místo toho šířit Fa v
běžné lidské společnosti.
Samozřejmě, je tu jeden bod a tomuto bodu spousta mnichů nerozumí. Lidé vědí, že to, co
učím, jsou principy Buddhů a Buddhův Zákon. Přesto to není Dharma, kterou vyučoval
Buddha Šákjamuni. Ve skutečnosti, kdybych to nebyl já, ale jiný člověk, který by přišel lidi
zachránit, také by neopakoval slova Buddhy Šákjamuniho. Jiná osoba by neučila věci, které
učil Buddha Šákjamuni. Všichni učí Buddhův Zákon, ale to, co učí, budou principy Fa, ke
kterým se osvítili sami ti Buddhové. Není to tak? Největší nejasnost, ze které se dnešní mniši
nemohou vymanit, je ta, že věří, že Buddha Šákjamuni je jediný člověk, který učil Buddhův
Zákon a že Buddhův Zákon je jen to, co učil on. Nevědí, že to je jen malá část Buddhova
Zákona a je to ta část, kterou Buddha Šákjamuni potvrdil a osvítil se k ní. Kromě toho Buddha
Šákjamuni neučil všechno, co věděl, a předával jen tu část, kterou mohl lidem dát vědět. Ani
Buddha Šákjamuni ve skutečnosti nevyučoval Zákon, který učilo šest předchozích Buddhů. A
mimoto, to co učím tentokrát já, je povaha celého vesmíru – podstata všech Zákonů, včetně
Zákonů všech Buddhů, Bohů a Taů.
Pokud budou Tři říše a lidstvo hrát v nápravě Fa své náležité role, lidstvo budoucnosti
bude mít nesmírná požehnání. Když jsem přišel, bylo všechno, co jsem chtěl, stvořeno na
velmi vysoké úrovni a zrozeno do tohoto světa převtělením. Moje mocná ctnost to kontroluje
zpoza hranic všech říší. Můžete říci, že tady jsem, ale nikdo neví, kolik vrstev částic mě
odděluje od vnímajících bytostí Tří říší. Mám ty nejpůvodnější prvky, které tvoří existenci
vesmíru, ale nejsem v jejich rámci. Jsem zdrojem, který tvoří všechny moudrosti vesmíru,
přesto nic nechci. Na druhou stranu, vnímající bytosti jsou utvořeny z hmoty z různých úrovní
vesmíru. Můžete říct, že tu nejsem, přesto se v lidském světě projevuji, i když nejsem v říši
lidských bytostí. Tohle je krátké a stručné vysvětlení. V budoucnosti, až to bude vhodné, o
tomhle lidem řeknu, ale nemůžu odhalit příliš mnoho, protože lidem už bylo dovoleno vědět
hodně. Od teď za několik let v budoucnu však bude lidstvo brát všechno, co se dnes děje, jako
pohádku.
Jak každý ví, to, čeho se čínská vláda bojí nejvíc, je, že lidé založí organizace jako ke
konci osmnáctého století Boxeři nebo povstanou a postaví se úřední moci – nejvíc se bojí, že
ztratí moc. Opakovaně jsem zdůrazňoval, že nemáme co do činění s politikou, že se do
politiky absolutně nemícháme, že se do politiky absolutně nezapojujeme. Kdyby se Li
Hongzhi angažoval v politice, to, co dnes šířím, by byla zlá praxe. Musíte si zapamatovat to,
co jsem právě řekl. V historii jsem však já, Li Hongzhi, šířil tento Fa, a jakkoli jsem vás žádal,
abyste tuto věc dělali, měli byste to následovat po budoucí generace a absolutně zajistit, že se
to neodchýlí. Pozdější generace by měly následovat formu kultivace, kterou jsem vám
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zanechal. Jak každý ví, máme volné řízení, nesaháme na peníze a nemáme tituly a
funkcionáře. Jakmile se kultivující dotknou peněz, věci se zkomplikují. Bohatství a sláva jsou
v kultivaci pro lidi největší překážkou.
Samozřejmě, protože jste v lidské společnosti, můžete si zachovat svůj způsob života.
Můžete jít a vydělávat peníze a můžete se stát funkcionářem mezi obyčejnými lidmi a můžete
podnikat zrovna jako ostatní. Nic z toho vaši kultivaci neovlivní. Tohle je kultivační forma,
kterou vám předávám. V této formě kultivace se nenabízí žádné postavení, Buddhův Fa nelze
používat na vydělávání peněz a žádné asistenční středisko nemůže přechovávat peníze. Tohle
je určeno kultivační formou. Takový obrovský Fa se lidem předává a nemá být jen tří- nebo
pětiletou senzací. Vím, že v budoucnosti bude víc lidí, kteří Fa získají. Bude celkem hodně
lidí, kteří Fa získají – to číslo bude dost velké. Kromě toho tento Fa nepatří jen lidstvu, ani
nepatří jen Číně; celý svět a dokonce víc bytostí získává Fa. Tohle je Fa vesmíru, takže každý
by si ho měl určitě vážit.
Nevíte, jaké to bylo předtím a hlavně když jsem ho začal vyučovat ze začátku, učil jsem
ho jako formu qigongové praxe. To proto, že lidé potřebují proces, aby začali Fa chápat, takže
by nešlo, kdybych najednou učil Fa na tak vysoké úrovni. Pak vám chci všem říct, proč se v
dnešní historii objevil qigong. Dláždil cestu pro mě, abych dnes tento velký Fa vyučoval.
Qigongoví mistři nevěděli, proč, a u těch falešných qigongových mistrů bylo ještě méně
pravděpodobnější, že to věděli a ti falešní se ještě motají ve společnosti. Ti qigongoví mistři,
kteří opravdově hráli roli dláždění cesty, své poslání v podstatě uzavřeli a někteří z nich
věděli, že se po nich žádalo, aby přestali [učit] právě v tomto bodě. Kdyby nevyšli ven, aby
qigong učili, qigong by se tak široce nerozšířil a pak by bylo pro mě těžké dosáhnout, aby lidé
chápali Fa, který dnes na tak vysoké úrovni učím. To je ten důvod, proč se qigong objevil.
Proto říkám, že všichni ti, kteří stále ještě Velký Fa narušují, nedojdou dobrého konce. Ve
skutečnosti už jsou v pekle; jen jejich život na zemi ještě nevypršel.
Předávání Dafa prošlo zkouškami a trápeními a byl to náročný proces. Tohle je spravedlivá
praxe a nevyhnutelně se setká se zasahováním. To proto, že když se objeví spravedlivé,
všemu, co spravedlivé není nebo není dost spravedlivé, to bude vadit. Když se něco učí a
všechno jde hladce, musí být zajedno se zlem, a tak nemají žádné problémy. Bez
spravedlivých myšlenek a spravedlivých činů, které přicházejí skrz utrpení, by se u [těch
praxí] nebylo na co odkazovat a nebyla by mocná ctnost, kterou by lidem ve světě mohli
zanechat. Ať už se v budoucnosti setkáte s jakýmikoliv utrpeními, měli byste jim správně
rozumět.
Tento vesmír dovoluje démonům, aby existovali. Proč mají dovoleno existovat? Říkám
vám jeden princip: vzájemné vytváření a vzájemné potlačování je princip na nízkých úrovních
vesmíru, obzvlášť ve Třech říších. Proč princip vzájemného vytváření a vzájemného
potlačování existuje? Ve střední úrovni určitého pojetí vesmíru existují dva druhy látek. Když
se ty dvě látky dělí dále směrem dolů, stanou se dvěma odlišnými druhy látek. To proto, že
čím níž, tím míň krásnější a čím výš, tím víc krásnější. Rozdíl se zvyšuje s tím, jak se látky
dělí směrem dál dolů. A jak se pak tyto dva různé druhy hmoty pohybují k nižším částem
vesmíru, rozdíly mezi nimi se projevují víc a čím jdou níž, tím se rozdíly zvyšují. Jak dál
klesají, projevuje se protikladná povaha těch dvou látek. A čím níž klesají, je jejich
protikladná povaha obzvlášť očividná. Proto se utváří princip vzájemného vytváření a
vzájemného potlačování. Ještě níž se vytvoří nauka o yinu a yangu v taiji. Ještě níž, hlavně na
stupni lidstva, je princip vzájemného vytváření a vzájemného potlačování obzvlášť patrný. V
Buddhově říši, co přesně je Buddha? Buddha je obránce vesmíru. A Buddha Tathagáta je v
daném ráji Králem Zákona. Nevládne za použití jen tak jakýchkoliv prostředků; používá své
milosrdenství a mocnou ctnost. Všechny jeho vnímající bytosti dosahují standardu jeho ráje a
všechno je krásné. V té říši, co se týká principu vzájemného vytváření a vzájemného
potlačování, to, co je v protikladu k Buddhovi (Králi Zákona) je Král démonů.
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S ohledem na Krále démonů, každý ví o tantrickém buddhismu, že? Opakovaně jsem
uvedl, že tantrismus se v lidské společnosti nemůže šířit a může se praktikovat jen v
soukromí. Proč je to tak? Protože tantrismus kultivuje jak spravedlivé osvícené bytosti, tak i
Krále démonů; kultivuje jak Buddhy (Krále Zákona), tak i Krále démonů. Kdyby se tyto věci
učily ve společnosti, přemýšlejte o tom: jaké následky by to pro společnost mělo? V tom leží
ten problém. Proto vždy říkám, že tantrismus nemůže být šířen ve společnosti a může se šířit
jen v klášterech. Ty, co se ve společnosti šíří, jsou všechny falešné a klamavé. Když se v sfére
běžných lidí projevuje princip vzájemného vytváření a vzájemného potlačování, jsou tam jak
lidé, tak i duchové. Prostě tak existují a tyto vzájemně si odpovídající principy existují
současně. Ale přesně kvůli tomu, že tato protikladná povaha existuje a protože existuje princip
vzájemného vytváření a vzájemného potlačování, přináší to stav běžné lidské společnosti. A to
zahrnuje stav, kdy dnes vyučuji Fa. Konkrétně jsou lidé, kteří tomu věří a jsou lidé, kteří
nevěří. Mezi lidmi na světě jsou lidé dobří a jsou lidé zlí; jsou tu nesobečtí lidé a jsou tu
sobečtí lidé; jsou tu tolerantní lidé a jsou tu lidé plní předsudků. Kladné a záporné existuje
současně, a to je ten odpovídající vztah. Všechny tyto projevy utvářejí stav lidské společnosti.
To samé platí pro cokoliv v lidské společnosti. Když chcete dosáhnout něčeho dobrého,
nedocílíte toho, aniž byste se prolomili překážkami a zasahováními, které jsou odpovídajícím
způsobem velké, a to je omezení způsobené principem vzájemného vytváření a vzájemného
potlačování. Přesně kvůli existenci tohoto principu a démonického zasahování nebude snadné
něco uskutečnit. Abyste dokončili svou práci, musíte vyvinout úsilí. Docílíte toho potom, co
vyvinete úsilí, a budete na tom pracovat a překonáte mnoho nesnází. Jen pak si toho budete
vážit a budete šťastní. Věc je cenná, jen když se těžko získává, a jen pak budete mít tu radost,
která přichází s vítězstvím. Kdyby princip vzájemného vytváření a vzájemného potlačování
nebyl a nebylo by ani žádné zasahování od démonů, kdybyste mohli docílit všeho, co děláte,
snadno, a kdyby nebylo démonické povahy, nevážili byste si toho, co získáte, neměli byste
pocit, že je to cenné a neměli byste po vítězství radost. Přemýšlejte o tom všichni: měli byste
pocit, že život je nudný a nesmyslný. Když se dá všechno provést snadno, nic nemá smysl.
Lidé by měli pocit, že život je bezvýznamný a nezajímavý. Takže si možná myslíte, že utrpení
není nežádoucí, ale ono hraje tuto roli.
Proč se mě lidé ptají: „Učiteli, proč všechny ty démony neodklidíte?“ Kdybych všechny ty
démony odklidil, už byste dnes nemohli kultivovat. Nikdo by vás nezkoušel, aby se vidělo,
zda skutečně zůstanete tomuto Fa oddaní; bez zasahování od démonů byste se nemohli
určitých připoutaností zbavit; a bez zasahování od démonů byste nemohli odstranit karmu.
Tohle je pravda. Lidé, předměty a živoucí bytosti, všechno má tyto dva rysy. Lidé jsou tvořeni
jak buddhovskou povahou, tak démonickou povahou. Když se kultivujete buddhistickými
principy, ve skutečnosti se zbavujete své démonické povahy. Když lidé poleví a nejsou vázáni
morálními hodnotami, tehdy je démonická povaha v plném proudu. Když se lidé rozčílí,
hystericky ječí a přestanou se ovládat, jejich démonická povaha se naplno projevuje. Teď
vychází ven desítky tisíc démonů; existují ve všech oblastech společnosti a ženou lidi k tomu,
aby ventilovali svou démonickou povahu. Ve výtvarném umění, jevištním umění a literatuře
nejsou úmyslné projevy bez spravedlivých myšlenek – jako by ve stavu bláznovství – o nic
odlišnější, než projevy přízraků a démonů. Muži, vystavující na odiv dlouhé vlasy s
podivnými účesy, vypadají napůl jako muž a napůl jako žena, a tomu se říká zjev umělce nebo
hudebníka. Ve skutečnosti jsou tohle všechno převracené způsoby myšlení poháněné
démonickou povahou.
Jenom ti, kdo jsou vázáni morálními hodnotami, projevují buddhovskou povahu. Co je
kultivování buddhovství? Je to zbavení se vaší démonické povahy a přizpůsobení se povaze
buddhovské. To, o čem jsem právě hovořil, je na velice vysoké úrovni a hodně konkrétní. To
je vše, co dnes řeknu. (Dlouhý nadšený potlesk)

43

