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„Ve skutečnosti,  bez ohledu na to,  kolik  písem ještě vydáme,  jsou to pouhé doplňkové 
materiály  k  Zhuan  Falunu.  Jen  Zhuan  Falun může  doopravdy  vést  kultivaci  člověka. 
Obsahuje vnitřní významy, které jdou z úrovně obyčejných lidí k neporovnatelným výškám. 
Dokud pokračujete v kultivaci, Zhuan Falun bude vaše pozvednutí v kultivaci vždy vést.“ — 
Li Hongzhi

Jsem tady, abych se zúčastnil této konference, a tak jako všichni ostatní bych si rád poslechnul 
vaše zkušenosti. Byl jsem to já, kdo původně pořádání této konference navrhl. Protože jsme pro 
žáky Dafa nikdy neuspořádali ve Spojených státech celonárodní konferenci pro výměnu zkušeností, 
myslel jsem, že by bylo celkem vhodné, aby se žáci sešli a sdíleli mezi sebou zkušenosti; také je na 
to vhodný čas. Od té doby, co jsem přijel do USA vyučovat Fa, uplynul jeden rok. Všichni z vás jste 
tímto jedním rokem praktikování kultivace postoupili kupředu. Obzvlášť potom, co jste slyšeli Fa 
naposledy, jste všichni cítili, že to do určité míry zrychlilo váš postup. Ale abychom zjistili, jak jste 
skutečně pokročili, měl jsem za to, že sdílení vašich zkušeností by vám prospělo. Navíc tohle může 
urychlit další šíření našeho Dafa.

Když mluvím o jeho šíření, v současnosti je tu nesprávné pochopení. Někteří lidé říkají: „Učitel 
nás učil, abychom v opravdové kultivaci spěchali.“ Domnívali se, že jsem tím myslel, aby přestali 
dělat všechno kromě opravdové kultivace, která zabere všechen jejich čas. Samozřejmě jsem tím 
nemyslel, že bychom už neměli dělat práci běžných lidí. Jste schopni správně vyvážit vztah mezi 
prací  běžných lidí  a  praktikováním kultivace.  Hlavním problémem je,  že  jste  nebrali  šíření  Fa 
vážně. Vy jste Fa získali, ale stále jsou další lidé, kteří ho ještě nezískali. Ve skutečnosti vám řeknu, 
že nikdo v dnešní lidské společnosti  by neměl být  lidskou bytostí.  Co je tím myšleno? V dost 
dávném historickém čase  jsem už provedl uspořádání k vyučování tohoto Fa. Kromě toho, to, co se 
vyučuje,  je tak nezměrný Fa – Fa celého vesmíru.  Minule jsem vám v San Franciscu vysvětlil 
strukturu vesmíru. Mnozí z vás si z toho vzali nějaké pochopení a myslí si: „Takže takové je složení 
vesmíru.“  Ve skutečnosti  vám povím tohle:  Koncept,  který  jsem vás  posledně učil  o  struktuře 
vesmíru, o kterém si myslíte, že je neuvěřitelně obrovský, je pořád ještě pouhé smítko prachu v 
ohromném kosmickém těle.  S ohledem na tohle přemýšlejte,  jak rozsáhlý vesmír je. Když se v 
lidské  společnosti  vyučuje  takový obrovský Fa,  přemýšlejte  o  tom,  jak  pozoruhodně snadné je 
přizpůsobit jednoho člověka. Načrtnu tu nejjednodušší analogii: Když do pece s roztavenou ocelí 
spadne kousek piliny, zmizí  v mžiku oka.  Pro obrovský Fa, jako je ten náš, by bylo bezpracné 
asimilovat člověka jako jste vy, odstranit vaši karmu, odstranit vaše nesprávné myšlenky a tak dál. 
Jestliže je moc Fa tak ohromná, proč to tak neuděláme? Nemůžeme to tak udělat ve společnosti 
běžných lidí, protože kultivování takovým způsobem by se nepovažovalo za kultivaci. Spíš by se to 
považovalo za znovustvoření,  což by znamenalo vás úplně vyřadit  a stvořit  jinou osobu. Takže 
musíte opravdově kultivovat,  abyste to byli vy sami. V průběhu praktikování kultivace nicméně 
dojde k mnoha xinxingovým zkouškám a vyvstanou hádky ze špatné spolupráce mezi studenty, jak 
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se  snaží  vhodně  řešit  věci  pro  Dafa  a  tak  dál.  Všechno  tohle  je  nevyhnutelné  –  jen  si  to 
neuvědomujete. 

Pokud  Fa  nemá,  když  se  zveřejňuje,  své  vlastní  útrapy  a  nezanechá  pro  budoucí  generace 
mocnou ctnost, nazval bych ho zlou cestou. Nebylo by na tom nic skvělého, nic, z čeho se radovat a 
žádná mocná ctnost by nebyla zanechaná budoucím generacím. Určitě by to tak bylo. Když získáte 
Fa, který vyučuji a můžete kultivovat, stejně ještě musíte zvažovat, jak budou schopni kultivovat 
druzí lidé a jak budou moci získat Fa. Jak jsem právě řekl, nikdo v lidské společnosti nepřišel za tím 
účelem, aby byl člověk. Ale přesto byste neměli mít pocit samolibosti – pokud Fa nezískáte nebo 
pokud se nedokážete pomocí kultivace vrátit, jste jen lidská bytost. Můžete dokonce spadnout níže a 
být ve skutečnosti ještě níž, než lidé. Takže musíte také pochopit důležitost šíření Fa. To je vše, co o 
této záležitosti řeknu. 

Hodně studentů chce, abych mluvil o něčem vyšším a o něčem, co ještě neslyšeli. Pokud se toto 
připoutání  neopustí,  nebudete schopni dosáhnout dovršení – není  to tak? Každá připoutanost  je 
překážka. Mohu vám říci, že vývoj současné společnosti a celý její vývojový proces je ve svém 
utváření a vývoji ovládán a hnán dopředu mimozemskými bytostmi. O této otázce jsem zrovna dnes 
mluvil. Patrně bych to mohl vysvětlit podrobněji, kdybych použil jazyk staré čínské kultury, ale vy 
byste tomu teď nebyli  schopni porozumět. Celé vaše uvažování je uvažováním současných lidí, 
takže  musím  ve  svém  učení  zahrnout  vědomosti  dnešní  vědy,  které  jsou  ve  skutečnosti  dost 
povrchní.  Její  pochopení  je  velmi,  velmi  povrchní.  To,  co  známe  jako  „empirickou  vědu“,  je 
omezeno na fyzickou dimenzi viditelnou lidskému oku – pouhou jednu dimenzi ve Třech říších. 
Takže kolik vrstev hmoty je ve Třech říších? Je jich tolik, že to číslo je nevyčíslitelné a lidstvo 
obývá jen jednu z nich. Vaše oči vidí jen to, co je uvnitř této jedné vrstvy; jsou omezeny jen na tuto  
sféru. Tento ohromný vesmír nemůže být nikdy poměřován lidskou myslí, protože vaše mysl na to 
nemá kapacitu.  Lidský jazyk nedokáže popsat způsob, jaký vesmír je na velmi vysokých říších. 
Žádný takový slovníček není,  dokonce ani koncept  toho – nic to nedokáže jasně popsat.  Takže 
lidský  jazyk  nelze  pro  vyučování  věcí  na  vysokých  úrovních  použít.  Vy sami  tomu  můžete 
porozumět nebo se k tomu osvítit  jen nepřetržitým zlepšováním se během průběhu praktikování 
kultivace. Když čtete Fa, Fa vám to ukáže. 

Jak může mít  tento Fa tak obrovský účinek a umožnit  vám získat principy na tak vysokých 
úrovních? Ve skutečnosti vám řeknu, že kniha – tedy kniha obyčejných lidí s listy papíru svázanými 
dohromady a černým inkoustem natištěným na bílém papíře – nemá vůbec žádný účinek. Vše, co 
dokáže udělat, je ozřejmit ty nejprostší lidské principy, které lidstvo zná. Kniha  Zhuan Falun by 
nebyla jiná, kdyby tam nebyly žádné hlubší významy. Proč, když čtete Zhuan Falun pořád dokola, 
můžete vidět a osvítit se k principům v různých říších na mimořádně vysokých úrovních? Je to 
proto, že za každým slovem jsou nespočetné vrstvy a vrstvy Buddhů, Taů a Bohů. Jejich počet je 
nevyčíslitelný. Ať už se můžete kultivovat do jakkoliv vysoké úrovně, ti z vás v publiku toho stejně 
nebudou schopni uvidět konec, ani když v budoucnu dosáhnou osvícení. Přemýšlejte o tom, jaké 
vysoké úrovně můžete dosáhnout, když se kultivujete podle této knihy. Když nastane čas, abyste 
pokročili, všichni Buddhové, Taové a Bohové za daným slovem to vidí. Jak dosáhnete nové úrovně 
a máte nárok znát principy té úrovně, odhalí vám skutečný význam za tím slovem nebo tou řadou 
slov; náhle si to uvědomíte. Vlastně to není tak, že budete chytřejší, nýbrž to oni vám na to záměrně  
poukázali, abyste si to uvědomili. Takže pro tohle je přísný požadavek: pokud jste nedosáhli té říše 
praktikováním kultivace, rozhodně nemáte dovoleno principy té úrovně znát. Když si uvědomíte 
principy na té úrovni, už v té říši jste. 

Spousta našich žáků zneklidní, protože často mají pocit, že pokrok v jejich kultivaci se zdánlivě 
zpomalil a že se často vynořují nevhodné myšlenky a stavy mysli. Ve skutečnosti vám řeknu, že vás 
to nemusí zneklidňovat. Forma naší kultivace je dnes jiná, než všechny ty staré, i když jsou tam také 
podobnosti. Jsou jiné v tom, že my nejdeme cestou malého Fa nebo malého Tao. Ony jsou všechny 
podobné, protože všechny staré Fa patřily jen k nejnižším a nejomezenějším formám kultivační 
praxe v rámci tohoto vesmírného Dafa, což je to, co my dnes učíme. Samozřejmě, při vyučování 
Dafa jsou jeho mocné síly, cesta, kterou jdeme a metody používané ke spáse lidí ty nejlepší volby. 
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Jak by tedy tento Fa nemohl na sebe převzít tak obrovskou roli? Zmínil jsem se dříve, že ve slovech 
té knihy jsou hluboké dimenze. 

Buddhové, Taové a Bohové, o kterých jsem vám říkal, nejsou falešní – jsou to praví Buddhové, 
Taové a Bohové projevující se v tomto Fa. Mají tyto ohromné síly. Jsou za každým slovem, ale 
mohou být nekonečně velcí; je to nicméně jejich zodpovědnost. Jsou projevem Fa. Takže pro tento 
Fa je snadné přizpůsobit jednu osobu. Všechny Fa a kultivační formy v minulosti byly pouze pár 
formami nesmírného Fa vesmíru na velice nízké úrovni a byly na dost nízkých úrovních. Jestli bude 
víc času, řeknu vám později o složení vesmíru na určitých úrovních. 

Nejdříve  promluvme o důležitosti  studování  Fa.  Jinými slovy, studování  Fa může napomoci 
vašemu  zlepšení.  Je  to  tak,  protože  za  Fa  je  hlubší  význam.  Proč  této  říše  žádná  jiná  kniha 
nedosáhne? Proč tohoto účinku nemohou dosáhnout? Je to proto, že za sebou nic nemají, i když 
není pravda, že nemají vůbec nic, protože situace každého je odlišná. Často vám říkám, abyste si 
nenechávali  knihy ze špatných náboženství.  Samozřejmě, mluvím o těch knihách ze zlých nebo 
špatných náboženství nebo zlých qigonzích. Je to tak proto, že jejich slova za sebou také mají jisté 
věci a jejich věci jsou tam zasazené. Ale ty věci nejsou Buddhové, Taové ani Bohové, ale ohavné 
věci, jako zvířata, která posedají (futi), přízraky, duchové a tak dál. Lidské tělo je zrovna jako část 
oděvu a mysl člověka je přesně jako klobouk. Stanou se kýmkoliv, kdo je nosí. Proč je to tak? Lidé 
jsou tak slabí, že je může ovládat a zasahovat do nich cokoliv. Nejsou lidé ubozí? Ano jsou, no a 
co? Lidé na tuto úroveň klesli kvůli svému vlastnímu přičinění. Opravdu to pro každého z nás a ty z 
vás, kdo tu sedí a studují Fa, nebylo snadné – máte všechny možné druhy zasahování a trápení. 
Vždy, když chcete studovat Fa, máte spoustu práce, málo času a tak dál. Možná se vám to zdá jako 
přirozený jev. Ve skutečnosti jsou všechny možné druhy faktorů, které do vás zasahují a brání vám 
v získání Fa. Doopravdy jsou někteří lidé, kteří tvrdí, že tento Fa není dobrý. Ale nesuďme takovou 
osobu, protože její myšlenky velmi pravděpodobně nejsou její vlastní, ale někoho jiného. Ty zlé 
věci ovládají to, co říká. Takového člověka zachránit nedokážeme. Protože tento člověk není sám 
sebou, jak by mohl být ještě  zachráněn? Je to proto,  že člověk má tak špatné myšlenky, že je 
využíván. Takže my ty lidi, kteří přímo Dafa škodí, nemůžeme zachránit. Jsou také lidé, kteří jsou 
prohnilí skrz na skrz a kteří naprosto ztratili své smysly; i když jsou to špatné věci, kdo rozhoduje, 
co říkají a dělají, jsou to ti lidé, kdo sami ztratili kontrolu. Náš Fa vyžaduje praktikování kultivace s 
vědomou myslí. Nemůžeme dát Fa někomu, kdo není při smyslech nebo je pomatený a ochotný být 
ovládán cizími duchy, protože jak bychom mohli dovolit, aby náš Fa ovládaly špatné věci? 

Při praktikování kultivace zažijete spoustu obtíží. Když vás čas od času vidím, jak v praktikování 
kultivace hodně trpíte, znepokojuje mě to také! Někdy přemýšlím o žákovi, který nedokáže projít 
zkouškou a lítostivě hledí na můj obrázek se slzami v očích a v mysli prosí Učitele, aby mu pomohl 
dalším  odstraněním  jeho  problémů  nebo  ho  vysvobodil  z  ran  osudu.  Ale  víte,  co  si  myslím? 
Kdybych to utrpení pro vás odebral, přišli byste o příležitost se zlepšit. Myslíte si, že se můžete 
hladce, bez jakýchkoliv útrap, pozvednout do tak vysoké říše? To je absolutně zakázáno. Všichni 
víme, že lidské bytosti získaly během svých životů hodně karmy – je to přesně tak, jak říkal Ježíš, 
že člověk je hříšný. Jestli jen chcete jít do nebe bez splacení své karmy a hříchů, jak byste je mohli 
oprášit, zanechat je a pak jít do nebe? Přemýšlejte o tom: Bylo by to možné? Rozhodně ne. Proto vy 
sami musíte  odstraňovat  karmu splácením toho,  co dlužíte.  Musíte  také  zlepšovat  svůj  xinxing, 
zatímco si odstraňujete karmu. Jen pokud dosáhnete tak vysoké říše, můžete na tu úroveň vystoupit. 
Zákon je to, co vám umožňuje se na tu úroveň pozvednout. 

V průběhu praktikování  kultivace se setkáte s mnoha útrapami.  Pokud studujete Fa upřímně, 
můžete překonat každou nesnáz. Pokud studujete Fa upřímně, odpovědi, které ve Fa najdete, mohou 
vyřešit  jakýkoliv  těžce  rozvázatelný  uzel  ve  vašich  srdcích  nebo  jakoukoliv  potíž.   Tento  Fa 
zahrnuje, jak být lidskou bytostí, stejně jako jak být nebeskou bytostí. A také vám říkám, jak být 
Buddhou,  Taem,  Bohem  a  dokonce  bohem  v  ještě  vyšších  říších.  Jak  by  Fa  nemohl  uspět  v 
odstranění  vašich  potíží?  Jak  by Fa  nemohl  otevřít  vaši  mysl?  Jak  by Fa  nemohl  vyřešit  vaše 
problémy? Dokáže všechno tohle. Často nejste ochotní zříci  se různých názorů,  které jste si po 
dlouhý  čas  vyvíjeli  během  života  v  lidské  společnosti.  Myslíte  si,  že  jste  dosáhli  v  určitých 
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oblastech nějakých úspěchů, a nejste ochotní se jich vzdát. Také se držíte těch „přesných“ konceptů, 
které jste se naučili mezi běžnými lidmi. Jsou to obvykle tyto věci, které drží lidi zpátky. Kromě 
toho jsou zábrany rozšířeny o: nejrůznější  návyky, které si mnozí z vás vyvinuli  ve společnosti  
běžných lidí, zavedený způsob života člověka a ty věci, o které by běžní lidé měli usilovat. Tyto 
věci jsou ty nejcitlivější a nejvíc se bojí, že budou změněny. Jakmile jsou zpochybňovány, hned 
budou mít námitky; někteří lidé by se raději vzdali studia Fa. Nic se s tím nedá dělat. Zda se Fa učit 
nebo ne, si může rozhodnout jen člověk sám. Nikdo nebude někoho nutit, aby se ho učil. 

Obecně řečeno, každý má ve studování Fa překážku. Pro intelektuály je překážkou současná 
věda.  Jestli  něco  této  vědě  odpovídá,  dokážou  to  přijmout,  jestli  neodpovídá,  nedokážou  to 
přijmout. Jsou tím silně bráněni. Nikdo neví, proč dnešní vědu do vyučování tohoto Fa zahrnuji. 
Proč to dělám? Důvod je ten, že chci rozlomit tu vaši skořápku, která vám brání v získání Fa.  
Někteří lidé jsou ovlivněni různými náboženstvími. Když něco souhlasí s názory v náboženství té 
osoby, řeknou, že je to dobré a budou to studovat; jinak se to učit nebudou. Abych vás zachránil a 
umožnil vám získat Fa, mluvil jsem také o věcech z náboženství, jakož i o procesu a podobě jejich 
zkaženosti.  Pro  obyčejného  člověka,  který  se  nemůže  vzdát  svého  zaměstnání  ve  společnosti 
obyčejných  lidí,  můj  Fa  dokonce  rozebíral  i  praktikování  kultivace,  zatímco  se  přizpůsobujete 
běžným lidem do co největší míry. Ve skutečnosti to není tak, že vás rozmazluji – tento Fa vám 
opravdu umožňuje praktikovat kultivaci, zatímco máte zároveň zaměstnání. Je také spousta dalších 
situací. Každý má překážky a jeden nebo i víc názorů, které nemůže opustit. Jakýkoliv lidský názor 
je  překážkou.  Nejsem proti  zářným úspěchům, které plynou z rozvoje lidské společnosti  až  do 
dneška. A ani neodsuzuji vědomosti nashromážděné z rozvoje lidské společnosti až do dnešního 
dne. Řeknu vám ale,  že vy jako kultivující  je potřebujete z mysli vyčistit.  Běžní lidé si mohou 
takové úspěchy užívat a žít s lidským způsobem uvažování, ale vy, jako kultivující,  musíte tyto 
získané  představy  odložit.  Jinými  slovy, tohle  je  princip,  který  učím –  měli  byste  praktikovat 
kultivaci, zatímco se maximálně přizpůsobujete obyčejným lidem. Protože žijete mezi obyčejnými 
lidmi,  můžete  pracovat  a  chodit  do školy  jako obyčejný člověk.  Ale  musíte  se  zbavit  lidských 
myšlenek.  

Neříkám, že jakmile opustíte lidské myšlenky, nebudete mít žádný věcný majetek, jako mnich 
nebo řeholník – tak to není.  Protože po vás žádám, abyste praktikovali  kultivaci mezi běžnými 
lidmi, musíte být v souladu se způsobem společnosti běžných lidí. Jinými slovy, to, co skutečně 
opustíte, jsou připoutanosti. Lidé se svých připoutání zbavují s velkými obtížemi. Pokud dokážete 
připoutanost opravdu odstranit, zjistíte, že jste nic neztratili. Učit se Fa je samo o sobě požehnáním 
– proč byste něco ztráceli? Ve skutečnosti, pokud opravdu něco ztratíte, je to jen způsobeno vaší 
neochotou to připoutání opustit. Vaše připoutanost je vždy drážděna proto, abyste ji zlomili. Pokud 
se u vás skutečně objeví krize, je zaměřena k tomu, abyste vaše připoutání odstranila. Takže co se 
stane,  pokud trváte  na tom, že jej  neodstraníte,  ale  stále se jej  držíte? Výsledkem bude patová 
situace. Čím víc na tom trváte, tím horší může být vaše situace a okolní prostředí. Když se toho 
připoutání  opravdu  vzdáte,  možná  zjistíte,  že  se  věci  okamžitě  obrátí,  že  je  vaše  mysl  náhle 
uvolněná a že vaše tělo se změnilo a je celkově lehké. Když se podíváte nazpět, zjistíte, že jste nic 
neztratili. Je to zrovna jako to čínské pořekadlo: „Až přejdeš stinnými vrbami, spatříš rozkvetlou 
louku a další vesnici před sebou.“ Náhle ti do cesty zase přijdou dobré věci.

Nicméně, když k vám tyto dobré věci znovu přijdou, i když máte více majetku, víc štěstí nebo 
víc problémů, zjistíte, že k nim už nejste připoutáni jako běžná osoba. Budete tyto věci brát velmi 
zlehka, ale pořád budete všechno mít. Není to lepší? Proč se musíte tak bolestivě zaplétat do držení 
se peněz, zaměstnání nebo tužeb, až nemůžete dobře jíst nebo spát a pořád se bojíte, že je ztratíte? 
Myslíte si, že je dobré takto žít? Čeho se lidé ve skutečnosti nemohou vzdát, jsou připoutání. Lidská 
společnost svou podobu neztratí kvůli tomu, že lidé praktikují kultivaci. Forma existence lidstva 
zůstane navždy. Zdali chcete, aby taková byla nebo ne, vždy tady bude. To jen běžní lidé si dělají 
vlastní život únavným, protože nemohou opustit svá připoutání. 

Samozřejmě,  lidé jsou také velmi složití.  Rozsah požehnání  člověka má co do činění  s jeho 
předchozím životem, tím životem předtím nebo ještě dřívějšími životy v různých dobách. To, že 
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vidíte někoho jiného, jak je význačný šéf, by ve vás nemělo vyvolat domněnky, že když praktikujete 
kultivaci a zřeknete se svých připoutaností, můžete se také stát velkým šéfem jako on – nestanete 
se. Jak to v lidské společnosti chodí, bude to souviset s tím, co jste si s sebou přinesli. Zatímco 
praktikujete kultivaci, máte určité množství požehnání a pravděpodobně byste měli stejné množství 
požehnání,  kdybyste  kultivaci  nepraktikovali.  Jaký je  rozdíl?  Rozdíl  je  v  tom,  že vaše  mysl  je 
uvolněná. V jiném případě by vaše mysl byla napjatá; už tak vedete velice únavný život a vaše mysl 
by byla ještě vyčerpanější a to by způsobilo, že nejste schopni dobře jíst ani spát. Vaše tělo by se 
samozřejmě  unavilo  a  zestárlo,  zhoršovalo  se  a  tak  jako  obyčejný  člověk  byste  chytli  spoustu 
chorob. Na druhou stranu, kdybyste to připoutání odhodili, byli byste úplně v pohodě – i kdybyste 
byli chudí. Ve skutečnosti nezchudnete kvůli tomu, že se učíte Dafa. Řekl bych, že žít s radostí je  
lepší, než být takto připoután. Přesto ale musíte vykonávat vaši světskou práci. S více lidmi, kteří 
začnou kultivaci praktikovat, bych řekl, že je absolutně nepřijatelné, abyste přestali pracovat. Je to 
jen  otázka  toho,  jak  tento  vztah  v  naší  mysli  správně  vyvážíme.  Každopádně  učit  se  Dafa  je 
požehnáním. Dafa svým učedníkům přinese štěstí  poté,  co se vzdají  připoutaností  běžných lidí. 
Štěstí ale rozhodně není získáno připoutáním k tomu, že se stanete velkým šéfem. 

Kromě toho, když při studiu Fa vyvstanou otázky nebo když se dostanete do problémů, které 
nelze vyřešit, neměli byste pořád hledat a usilovat o odpovědi z vnějšku. Například když se mezi  
žáky nebo zodpovědnými osobami objeví problémy, není správné poukazovat prstem na druhé a tím 
způsobovat spory a vyvolávat napětí.  Pokud se tohle přihodí učedníkům Dafa nebo pokud jste z 
těchto věcí naštvaní, vaše mysl pak bude myslí obyčejného člověka. Při střetnutí se s jakýmkoliv 
problémem byste se vždy měli obrátit pro odpověď na Fa. Měli byste se sami přezkoumat a dívat se 
dovnitř: „Co jsem udělal špatně? Udělal jsem něco špatně a zavinil problém, který dnes tak náhle 
vyvstal?“ Dobře o tom přemýšlejte. 

Kolik  z  vás  dokáže  v  těžkých  časech opravdově  hledat  důvody v  sobě?  Mnozí  z  vás  tohle 
samozřejmě dokáží v některých případech, ale mnohdy jindy toho stále nejste schopni. Když v sobě 
objevíte skutečné důvody a odvážíte se jim čelit a rozpoznat je, zjistíte, že se ta věc okamžitě změní 
a problém zmizí. Náhle se zdá, bez jakékoliv známé příčiny, že mezi vámi a tou druhou osobou 
nikdy k žádnému sporu nebo záležitostem nedošlo. Je to proto, že pro kultivujícího žádná taková 
věc  jako náhoda neexistuje  a  není  dovoleno,  aby nějaká  nahodilá  událost  narušila  průběh vaší 
kultivace. 

Vše, co se vám přihodí, je zkouška, aby se vidělo, jestli se dokážete považovat za kultivujícího, 
najít svá vlastní přehmaty a chyby a chovat se jako kultivující. Zapamatujte si tato moje slova: bez 
ohledu na to, s jakými problémy se setkáte, bez ohledu na to, kvůli čemu se cítíte uvnitř nepříjemně 
a  bez  ohledu  na  to,  máte-li  na  povrchu  pravdu  nebo  ne,  jestli  se  máte  opravdu  považovat  za 
kultivujícího,  měli  byste  vždy tu příčinu hledat  v sobě.  Ptejte  se sami sebe,  jestli  máte špatný, 
obtížně zjistitelný motiv, který s problémem souvisí. Pokud se jako kultivující zřeknete věcí jen 
povrchně a hluboko uvnitř se stále něčeho držíte nebo lpíte na svých vlastních životně důležitých 
zájmech, u kterých nedovolíte, aby byly podkopávány, řekl bych vám, že vaše kultivace je podvod! 
Pokud se vaše uvažování nezmění, nepokročíte ani o jediný krok a podvádíte sami sebe. Jen když se 
opravdově zlepšíte  zevnitř,  můžete udělat  opravdový pokrok. Takže si  určitě  zapamatujte  tohle: 
kdykoliv se setkáte s něčím, jako jsou např. problémy, nepříjemné věci nebo třenice s druhými, 
musíte se sami prozkoumat a hledat uvnitř. Objevíte příčinu toho nepřekonatelného problému. Dřív, 
během qigongové mánie, mnoho lidí pochopilo, že pole energie člověka může ovlivnit jeho okolí. 
Ve skutečnosti to tak není. Je to proto, že máte uvnitř neshodu, která odporuje základní povaze 
vesmíru,  a  proto  zjistíte,  že  všechno kolem vás  je  s  vámi  v  nesouladu  –  takový  je  ten  vztah. 
Všechno bude následovat hladce, když se přizpůsobíte. Přesně tak to je. 

U studování Fa je ještě další věc. Když řekneme, že někteří žáci nejsou pilní, ale trochu četli 
knihu; když řekneme, že se upřímně snaží, ale neskončili ještě se čtením ani jedné knihy a ještě ani 
nedokončili Zhuan Falun, řeknu vám, abyste tuto věc nebrali zlehka. Obzvlášť když noví studenti 
čtou  knihu  poprvé,  když  ji  nedokážete  přečíst  celou,  zjistíte,  že  odteď  nebudete  mít  čas  ani 
příležitost  ji  číst.  I  když  čas  budete  mít,  nevzpomenete  si  ji  znovu  přečíst.  Proč?  Každý  má 
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myšlenkovou  karmu,  která  je  sobecká  a  špatná.  Když  zjistí,  že  Dafa,  který  se  učíte,  je  tak 
spravedlivý a dobrý a že [myšlenková karma] bude odstraněna, karma se bude bát a pokusí se vás 
zastavit ve studiu a čtení knihy. Když přestanete knihu číst v polovině, ta myšlenková karma se 
pokusí vám zabránit,  abyste měli další příležitost Dafa knihu číst nebo se jí dotknout. To je ten 
důvod, proč někteří lidé zjistí, že po přečtení jen malé části knihy je těžké najít příležitost učit se Fa. 
Takže jakmile se jednou rozhodnete knihu číst poprvé, musíte ji přečíst od začátku do konce na 
jeden ráz.  Až knihu přečtete  poprvé,  zjistíte,  že  všechny špatné  myšlenky, které  ovlivňují  vaše 
myšlení, budou v podstatě odstraněny. Až budete Fa studovat příště, už v tomto ohledu nebudete mít 
překážky.  Takže  naši  žáci,  hlavně  naši  dlouhodobí  praktikující  musí  této  věci  určitě  věnovat 
pozornost. Když požádáte někoho jiného, aby se ho učil (když se to učit chce), požádejte ho, aby si 
ho přečetl bez zastavení od začátku do konce. Když ji napoprvé nedokončí a přestane a vy ho příště  
požádáte,  aby knihu četl,  okamžitě  řekne,  že nemá čas a že četl  jen trošku. Tento člověk je ve 
skutečnosti dost nerozumný. Řekl jsem, že tělo člověka je zrovna jako kus ošacení, protože se stane 
kýmkoliv, kdo ho nosí; mysl člověka je zrovna jako klobouk, protože se stane kýmkoliv, kdo si ho 
nasadí. Tvrdí, že nemá čas. To tvrzení ve skutečnosti vydala ta karma, která mu brání ve čtení, 
zaměstnává ho a zabraňuje mu, aby si vzpomněl na čtení knihy. Tohle je problém, který se při 
studování Fa může lehce přihodit. Určitě tohle varování berte na zřetel.

Cizojazyčné verze Zhuan Falunu mají naprosto stejný účinek jako čínská kniha. Ale je zde třeba 
zmínit jeden problém. Hodně našich studentů, kteří knihu překládají do různých jazyků, se mají 
vždy tendenci spolu hádat. „Nezahrnul jsi tento význam; vynechal jsi tamten význam; tohle slovo 
není přeloženo správně; tamto slovo je přeloženo špatně.“ Často se takto hádají a nemohou překlad 
dokončit.  Ve skutečnosti  vám něco řeknu.  Je  to  špatné  to  takhle  dělat?  Ne, není  to  špatné,  ale 
zároveň to špatné je. Proč nemůžeme říct, že to děláte špatně? Význam, který předložíte, doopravdy 
je to, co jste pochopili,  ale je to nad úrovní obyčejných lidí.  Ale to, co je zanecháno v černém 
inkoustu na bílém papíře, nemůže přesáhnout úroveň obyčejných lidí. Takže když děláte překlad, je 
to  v  pořádku,  pokud  jsou  ponechány  původní  významy  slov  na  úrovni  obyčejných  lidí  do  co 
největší míry. Uvědomili jste si vnitřní významy a principy za slovy, protože tam pracují prvky za 
nimi. Tohle je několik běžných problémů při překládání. 

Jak žáci neustále postupují, může dojít k určitému problému; chci vám to zde vyjasnit. Rád bych 
s vámi mluvit o věci, která trápí hlavně některé naše učedníky – bělochy a učedníky dalších ras. Jak 
praktikují  kultivaci  v  Dafa,  mnoho  lidí  je  schopno  vidět  určitou  situaci:  objeví,  že  hodně  těl 
vyvinutých našimi žáky kultivací nepatří do budhovské školy. Některá jsou místo toho z taoistické 
školy, některá jsou jako těla Bohů, zatímco jiná připomínají podoby Bohů v bělošském nebi. Řeknu 
vám, že vaše vnímání toho, která škola je lepší a která dobrá není, pochází z pohledu běžných lidí. 
Na vysokých úrovních je ten pohled jiný. Proč tedy někteří z našich učedníků získají tělesný vzhled 
různých rájů? Je to proto, že pocházíte z různých míst a možná jste se na zemi převtělili do různých 
lidských ras. Ale pokud jste bytost, která sestoupila z vysoké úrovně, co se týká vaší opravdové 
povahy, rozhodně byste se chtěli  vrátit  na vaše vlastní,  původní místo.  Právě teď uvažujete,  že 
chcete jít do Mistrova nebe. Ta myšlenka pochází z lidského přemýšlení. Takže, abych zajistil, že 
dokážete uskutečnit svá původní přání spíš než vaše současná lidská přání – jinými slovy, abych 
zajistil,  že se dokážete přizpůsobit  Fa a vrátit se pak na vaše původní místo – i když Fa, který 
vyučuji, se zakládá na budhovské škole, je to Fa celého vesmíru a zahrnuje principy pro všechny 
životy na různých úrovních, v různých říších a v různých sjednocených rájích. 

Když o tomhle mluvím, využiji této příležitosti, abych téma dimenzí rozvedl z jiného úhlu. Právě 
jsem řekl,  že  lidé  pocházejí  z  různých dimenzí  a  úrovní.  Mimochodem promluvím o struktuře 
vesmíru. Jak jsem řekl, naše Země se nachází přibližně ve středu vesmíru. Nesmírně maličký počet 
planet, jako je Země, existuje i jinde, ale jen naše planeta je ve středové pozici. Obývat středovou 
pozici má své odlišnosti, ale tohle není to pojetí ve vesmíru. Například když běžní lidé získají v naší 
lidské společnosti vědomosti, považují střed za to nejvyšší nebo nejlepší. Mohu vám však říct, že 
podle vesmírných konceptů je Země, tím, že je ve středu, na tom nejhorším místě. Proč? Je to proto, 
že vesmír je kulatý a různé druhy životů v kosmu padají. Kam padají? Jelikož je vesmír kulatý, levá 
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strana je vrchol, ale není také spodek vrchol? Pravá strana je vrchol (ukazuje rukama), zadek je 
vrchol a předek je vrchol také. Zkažené věci ve vesmíru padají. Kam padají? Padají do středu, že? 
Ale vesmír je mimořádně složitý a jsou ještě jiná pojetí ohledně středové pozice.  

Ve vesmíru je tolik úrovní. Například zhruba o něco méně než 3 miliardy galaxií, jako je Mléčná 
dráha, tvoří prostor jednoho vesmíru; obvykle tomu říkáme malý vesmír. Za tímto vesmírem je pak 
asi tři tisíce takových malých vesmírů a vzdálenost mezi nimi je dost velká. Obyčejní lidé si to 
nedokáží představit.  Dokonce i pro chápání běžných bohů je ta vzdálenost stále značně velká a 
mimo jejich vizi. Vně těchto tří tisíců vesmírů je nicméně skořápka, která tvoří vesmír druhé vrstvy. 
Když tak půjdeme dál, za druhou vrstvou vesmíru tvoří tři tisíce vesmírů této velikosti třetí vrstvu 
vesmíru.  Pojetí  těchto  čísel  jsou ohromná.  Když si  představíme,  že  vesmír  je  zrnko rýže,  jeho 
násobení exponenciálně roste. Objem tří tisíc zrnek rýže je už tak velký jako stůl nebo ještě větší. 
Pak tři tisíce stolů by se nemohlo do této haly vejít. Takže velikost násobků je značně obrovská. 
Tím chci říct, že jeho objem a rozsah jsou nesmírně ohromné. 

Nicméně to, co jsem vám o tomhle vesmíru řekl, je pouze zjednodušená představa. Vesmír, jako 
je tenhle, se stále považuje za částici. Ve skutečnosti to opravdu je částice a je to forma velmi malé 
částice v makrokosmu. Kromě toho, ve složení celého vesmíru obsahuje každá částice v něm také 
různé formy existence svého kosmického těla. V kosmických tělech jsou také různé vrstvy nebes. 
Uvnitř  každé  částice  kosmického  těla  jsou  různé  vrstvy,  které  jsou  pro  bytosti  uvnitř  nich 
rozdílnými  nebesy  neboli  rozdílnými  vrstvami  nebes.  V  těchto  různých  vrstvách  nebes  jsou 
nespočetné ráje různých bohů. Když jsem přijel do Spojených států posledně a vyučoval jsem Fa v 
San Franciscu, pověděl jsem vám o konceptu, který už byl obrovský. Kolik vrstev jsem zmínil? 
Nejdřív jsem mluvil  o jednaosmdesáti  vrstvách a později  jsem hovořil  o více než jednom tisíci 
vrstev. Tento  rozsah  je  dost  ohromný.  Řeknu vám,  že  rozsah,  o  kterém jsem mluvil,  který  vy 
považujete za nepředstavitelně obrovský, je ve skutečnosti  pořád extrémně malý.  Když od něho 
jdete  daleko,  vystoupíte  nad  to  a  pak se  podíváte  zpět,  vypadá to  také  jako smítko  prachu ve 
vesmíru. Tak obrovský je vesmír. 

Ale říkám vám, že to gigantické vesmírné tělo, které se vyvíjí („vyvíjet“ není to správné slovo; 
mohu použít jen lidský jazyk, protože žádný jiný jazyk není k dispozici) a rozrůstá se spolu se Zemí 
jako svou základnou – takový vztah se dá popsat jen takto – je pouze jeden systém. Je také bezpočet 
systémů, jako je tento, a ty jsou nespočitatelné s čísly, které lidstvo zná. V těch vesmírných tělech 
jsou různé životy a mají  mezi sebou velké vzdálenosti.  Přemýšlejte  o tom. Tento vesmír  je tak 
nezměrný, že jeho nezměrnost nemůžete lidským jazykem popsat. Takže rozdíly mezi bytostmi jsou 
dost  velké.  Lidstvo  je  vždy  hrdé  na  civilizaci,  kterou  doposud  vyvinulo,  jako  například,  že 
Manhattan má nejvyšší a nejpočetnější mrakodrapy. Lidé jsou také spokojení se svými současnými 
vědeckými úspěchy, které se považují za pozoruhodné. Při pohledu zpět se domnívají, že lidé ve 
starověku na tom byli hůř než dnešní lidé. Starověcí lidé museli jezdit ve vozech tažených koňmi, 
zatímco moderní lidé cestují autem, vlakem a letadlem. Lidé si myslí, že jejich rozvoj je brilantní.  
Ve skutečnosti vám řeknu, že jste přišli z různých kosmických těl a rájů. Všechny věci, které se v 
lidské  společnosti  vyvinuly,  jsou  výsledkem  stop  nebo  vzkazů  z  různých  kosmických  těl  a 
společností, zanechané v lidské mysli, které vám umožňují je mezi běžnými lidmi znovu vytvořit za 
použití těch nejhrubších materiálů v lidské dimenzi. Jinými slovy, tyto věci už dávno existovaly v 
různých dimenzích vesmíru. 

Jak už jsem uvedl, mnoho lidí pochází ze vzdálených míst. Přemýšlejte o tom tedy: rozdíly mezi 
nimi a v jejich vlastnostech  jsou dost velké. Jak plyne dlouhé časové období a živoucí bytosti se 
neustále stávají  ne tak dobrými (v jazyce nebes není nic takového jako „dobrý“ nebo „špatný“; 
slova nebo pojem, který často používají, je, že něco „ztěžkne“), začnou klesat a usazovat se. Když 
už nejsou tak čisté, lehké a vznášející se, usazují se. Ve skutečnosti se ta látka různí; to jest, už není 
čistá. Průběh jejího ustavičného usazování byl takovýmto procesem. Přesto je to nesmírně pomalý 
proces a lidé v sobě žádné změny nezaznamenávají; ani bohové necítí, že oni sami prošli změnami. 
Je to proto, že doba, jakou to trvá, je nesmírně dlouhá – nelze ji spočítat lidským časem. 
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Co se týká  času,  různé  dimenze  mají  různé  časy. Čas  je  ohromně složitý.  Je  to  skoro  jako 
ozubená kolečka různých velikostí uvnitř hodin, ovšem skutečná složitost je víc než miliardakrát 
nebo bilionkrát větší. Nelze to zobecnit žádným lidským pojetím. Má své vlastní otáčení a svůj 
vlastní  čas.  Ty látky se ukládají  a  přináší  sebou tyto proměnlivosti.  Po dosažení  lidské  úrovně 
vnímají lidé lidskou mysl jako složitou. Ve skutečnosti vám řeknu, že lidská mysl skutečně je velmi 
složitá,  protože  než  sem přišla,  prošla  hodně  dlouhým časovým obdobím.  Během  toho  hodně 
dlouhého časového období  si  váš  život  s  sebou nesl  věci  z každé úrovně. Vědci  dnes  vědí,  že 
sedmdesát procent lidského mozku je nevyužitých. To znamená, že lidská inteligence je snížená. 
Kdyby pro lidskou inteligenci  neexistovala  žádná omezení  a  lidé  by měli  tolik  moudrosti  jako 
bohové, pro ty vaše složité myšlenky by bylo strašné v lidské společnosti existovat. Těžko by šlo 
říct, jaké změny by se v lidské společnosti mohly odehrát. Takže když o této věci hovořím, chci 
vám mimochodem říci, že současný rozvoj lidstva není dobrá věc. Neexistují hranice pro lidskou 
chamtivost. Když člověk dosáhne vysoké úrovně, je opravdu špatné, když má pořád chamtivost a 
doufá, že půjde ještě výš. Proč? Kdyby měli lidé jít za stav lidských bytostí nebo za to, co může být 
lidským bytostem známo,  bylo  by  to  pro  lidstvo  nesmírně  nebezpečné.  Důvod,  proč  je  lidská 
inteligence omezená, je ten, že lidé mají zakázáno tolik vědět nebo mít tolik moudrosti. 

Když  už  jsem  došel  takhle  daleko,  můžu  zrovna  učinit  pár  dalších  poznámek.  Uvažujte  o 
následujícím: Když bude každý z vás opravdově věnovat pozornost svým vlastním myšlenkám, 
zjistíte, že se v okamžiku mění. Hodně myšlenek se vynoří ve vteřině a vy vůbec netušíte, odkud 
přišly. Některé myšlenky jsou dost bizarní – jsou to ty různé názory z vašich mnoha předchozích 
životů. Objeví se, když narazíte na problém. Každý člověk získává po narození názory, které jsou 
sobecké a chrání jeho vlastní zájmy, a proto jsou lidé čím dál víc nemravnější. Z tohoto důvodu 
mohou lidské bytosti padat jen dolů namísto pozvednutí se k vyšším úrovním. Osvícené bytosti, 
Buddhové a Bohové, přicházejí lidi zachránit, protože tyto věci vidí. Samozřejmě, je v tom zahrnuta 
také řada dalších složitých faktorů. Bohové nezachrání jen tak každého – každý z nich hledí jen na 
to,  aby zachránil  své vlastní  lidi.  Samozřejmě,  prozradil  jsem další  tajemství.  Jsem jediný,  kdo 
všechna  tato  omezení  otevřel,  abych zachránil  každého.  Někteří  z  vás  říkají,   že  je  od  Mistra 
milosrdné vás zachránit. Ve skutečnosti je taková spousta věcí, o kterých nemůžete vědět. Nikdy 
vám nebude dovoleno vědět, jak těžké je vás zachránit. Přemýšlejte o tom: ty vaše složité představy 
zahrnují věci na různých úrovních nebes, různých rájích a různých říších. V Číně je teď rčení, kdy 
se o tom mít  něco propracované mluví  jako o „rovnoměrném vyvážení  věcí.“  Jak takové věci 
rovnoměrně vyvážíte? 

Bylo hodně poznámek o zachraňování lidí, ale nikdo neví, jak lidi zachraňovat na vysoké úrovně 
– je to příliš obtížné. Jak jsem právě řekl, všechny Osvícené bytosti hledí, aby zachránily své vlastní 
lidi; nezahrnují jiné lidi a co nejvíc se snaží, aby je vyloučily. Jakmile jsou do toho zahrnuti jiní 
lidé, nejenom že je nemohou zachránit, ale také by se sami mohli dostat do problémů. Je to proto, že 
tento svět je až příliš komplikovaný. Dokonce pojetí dobrého a zlého se na různých úrovních liší. 
Oni nesdílí lidské pojetí dobrého a zlého. Když jsi ovlivnil jejich věci, mohl jsi ovlivnit mnoho 
jejich  věcí,  jejich  světy  mohly  být  pozměněny  a  tak  dál.  Můžete  za  to  převzít  zodpovědnost? 
Nemůžete. Dělat to násilím by bylo to samé, jako dělat špatnou věc – dokonce i když se snažíte 
zachraňovat lidi. Není to tak, jak si to představujete. Tohle je nesmírně těžký úkol. Každý další  
učedník neboli žák mně přidává díl nesnází. Ale já vás stejně chci zachránit a udělám, co budu 
moct, abych zachránil víc – tolik, kolik jen bude možné. Dám vám jednoduchý příklad: Řekněme, 
že vás chci zachránit, ale vy věříte v nějaké náboženství. To náboženství bývalo spravedlivé, ale teď 
už lidi  zachraňovat  nedokáže a stalo se formou politiky. Takže abych vás zachránil,  musím vás 
informovat, že tohle náboženství vás už zachránit nemůže. Nebude toto náboženství uraženo? A tak 
bude  dělat  překážky  a  narušovat  nebo  dokonce  dělat  nejrůznější  špatné  věci.  Tohle  je  jeden 
jednoduchý příklad. 

Samozřejmě, probírám věci do této míry, protože všichni z vás v publiku jste moji učedníci Dafa. 
Nemůžeme říci,  že  v minulosti  bylo mnoho náboženství  zlých.  Uznávám,  že  náboženství,  jako 
buddhismus, křesťanství, katolicismus, také judaismus a některá další náboženství v historii byla 
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spravedlivá.  Ale  v  tomto  současném  historickém  období,  kdy  je  lidské  uvažování  v  dnešní 
společnosti modernizováno, už lidé nejsou schopni použít svou původní lidskou povahu a starověké 
uvažování k pochopení těchto náboženství. Tím chci říct, že vaše uvažování je odděleno od jejich 
původních učení. Protože už jim nerozumíte, nemohou vás zachránit a nestarají se o vás. Přesto se 
lidé v náboženstvích chvástají a vystavují na odiv svá pověření, aby v ně druzí věřili a zaopatřili je.  
Hledají slávu a osobní zisk, dokonce jdou do politiky. Takže zauvažujte nad tím a ohlédněte se: jsou 
tato náboženství pořád spravedlivá? Neřekl jsem, že Buddhové, Taové a Bohové nejsou spravedliví. 
Mluvím o náboženstvích. Náboženství vytvořily a uznávají ho lidské bytosti. Bohové náboženství 
neuznávají; spíš berou v úvahu jen lidské srdce. I když je vaším cílem jít do nebe Buddhy nebo 
Ježíše,  vaše  chování  tomu neodpovídá.  Když  je  takové  celé  náboženství,  můžete  říct,  že  je  to 
spravedlivé  náboženství?  Těžko  říct.  Musím  být  k  vám  všem  zodpovědný.  Tohle  vám  říkám, 
protože se bojím, že by vám ta náboženství, která vás nemohou zachránit, mohla překážet. 

Tak  jako  všichni  ostatní  jsem  tady,  abych  se  zúčastnil  této  konference.  Vyjádřím  se  k 
jakémukoliv problému, kterého si všimnu. 

Když jsem naslouchal sdílením studentů, někteří z vás už nedokázali v klidu sedět a chtěli ty 
žáky při mluvení utnout, abych mohl mluvit já. Tato konference Fa je událost ke sdílení zkušeností.  
Nenarušujme ji. Já učím Fa jen s konkrétním záměrem a abych se zaměřil na konkrétní věci. Když 
si všimnu problémů, vyjasním je, abych usnadnil vaše zlepšení. Samozřejmě, je také řada otázek, 
které v průběhu kultivace vyvstanou. Znovu a znovu říkám, že naše kultivační praxe v každé části  
světa by měla následovat cestu a formu, jakou se dala v Číně. Proč? Jak víte, čínská společnost se  
dá považovat za přísnou co se týče usměrňování lidí.  Když dokážete rozšiřovat Fa hladce v tak 
neohebné  společnosti,  šíření  Fa  v  kterékoliv  společnosti  v  budoucnosti  bude  moci  být 
pravděpodobně provedeno bez způsobení jakýchkoliv škod. Jinými slovy, během vyučování Fa za 
ty roky jsem řekl lidem v Číně, jak by věci měli dělat.  Napravil jsem problémy, když vyvstaly, 
abych zaručil hladký a zdravý vývoj. Vy všichni z ostatních zemí a oblastí byste měli následovat 
příkladu, aby se Fa vybral méně zajížďkami a praktikující utrpěli méně škody. To je ten účel. 

Kultivační praxe je nesmírně vážná věc. Řeknu vám, že v průběhu vývoje lidské společnosti není 
ani jediná událost náhodná. Můj pohled na rozvoj lidské společnosti je naprosto odlišný od vašeho. 
Všechny  lidské  myšlenky  a  úvahy jsou v  zájmu vlastního  národa,  regionu nebo  dokonce  sebe 
samotného; představy utvořené na takovém základě jsou všechno lidské myšlenky. Já věci takto 
nevidím. Nerozebírám dějiny ani se nedívám na celkový rozvoj lidstva stejným způsobem jako vy. 
Co lidé vnímají, je pravděpodobně opakem pravdy, protože jejich výchozí bod je usilování o štěstí 
mezi sebou. Bohové mají záměr, aby lidé, když jsou mezi lidmi, splatili svou karmu co nejdříve, 
aby se mohli vrátit na svá původní místa a žít pak v pohodě a pohodlí. To je ten základní rozdíl.  
Kromě toho,  lidé  tady jen  chtějí  žít  pohodlně.  Samozřejmě,  tak  přemýšlejí,  když nezískali  Fa. 
Potom co získají Fa, jejich uvažování se změní a bude úplně jiné. A tak často říkám, že je to dobrá 
věc spíš než věc špatná, když lidé trochu strádají a zažívají nějaké strasti. Proč to tak je? Když lidé 
chtějí  ochraňovat  sami  sebe,  jejich  myšlenky  vyvěrají  ze  sobeckosti  –  z  prospěchářské  touhy. 
Nechtějí utrpení, ale jen radost a štěstí. Ale přemýšlejte o tom. Všichni lidé, včetně mnohých lidí v 
západní společnosti, touží po radosti a štěstí. Je pravda, že v porovnání s Čínou a asijskými zeměmi 
jsou jejich životní podmínky o mnoho lepší. Považují to za ohromné štěstí, ale ve skutečnosti mají  
jiné útrapy. Smrtelníci nemohou uniknout z utrpení, které pramení z narození, stárnutí, nemoci a 
smrti. Ještě horší je trápení způsobené rozkolísanými city kvůli neuspokojeným touhám. Mohou 
také mít pocit,  že jejich život je bez smyslu a že neví, pro co žijí.  Cítí se izolovaní a osamělí.  
Nesnesitelná  samota  je  pro  lidi  nejnebezpečnější  a  je  to  také  největší  trýzeň  při  praktikování 
kultivace.  Takže  v procesu  snášení  utrpení  nebo v  různých prostředích  mohou lidé  praktikovat 
kultivaci a zlepšovat se. Trpět a zažít nějakou nouzi není špatná věc, protože jak to vidí bohové, 
karma se po utrpení rozpustí. Ať už je váš problém jakkoliv vážný, musíte ho vyřešit správně, s  
velmi pokojnou a klidnou myslí. Zrovna jak jsem řekl, když procházíte sporem s druhými, musíte 
prozkoumat své vnitřní já, abyste našli chyby uvnitř – nedívejte se ven. Tímto se váš  xinxing od 
základu zlepšuje. 
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Předtím jsem zmínil jedno rčení ze světa kultivace: Někteří lidé jsou „už v Tao bez praktikování 
Tao“. Co to znamená? Takovýto člověk má ve společnosti běžných lidí velmi skromné prostředky a 
neustále se střetává s trápeními. Ale kdykoliv se problémy objeví, je schopen zacházet s druhými s 
laskavostí a nachází chyby v sobě. Tento člověk je opravdu ten nejlepší typ lidské bytosti. Pokud 
pokračuje v chování se tímto způsobem a dokáže vytrvat až do posledního okamžiku svého života, 
zjistíte, že získá Tao. Proč může získat Tao? Vy všichni například víte, že západní náboženství se liší 
od toho, co dnes vyučuji já, stejně jako se liší od kultivačních praxí na Východě. Oni věří ve „víru“. 
Dokud máte víru v Pána nebo Ježíše (Krista) a následujete boží učení, budete moci jít do nebes. Je 
to ta samá myšlenka. 

Samozřejmě, západní náboženství jsou ve skutečnosti také kultivační praxe. Proč je to tak? Když 
se člověk modlí, přiznává svá provinění. Příště udělá správnou věc a přestane dělat tu samou chybu. 
Postupně se bude chovat lépe a lépe a neopakuje žádnou ze svých předchozích chyb. Nechová se 
pak lépe? Není to zlepšování se, zatímco si kultivuje  xinxing? Kultivace je o kultivování mysli. 
Takže nepozvedává si svou mysl? A není tento druh pozvedávání se kultivační praxí? Nicméně mu 
jedna  věc  chybí:  Naše  kultivační  praxe  pozvedává  jak  mysl,  tak  zároveň  i  tělo,  přičemž  jeho 
kultivační cesta jen kultivuje mysl. Takže na konci svého života bude souzen Ježíšem Kristem nebo 
Bohem lidí  ze Západu,  Jahvem, aby se rozhodlo,  zda splňuje kritéria  pro vystoupení  do Nebe. 
Pokud splňuje,  On pro něho vytvoří  božské tělo  a  vezme ho do Nebe.  Na druhou stranu naše 
kultivační praxe dnes je podobná charakteristickým rysům některých starověkých kultivačních praxí 
na Východě. Zatímco si zlepšujete svůj  xinxing, vaše původní tělo (benti) se také přeměňuje a je 
nahrazováno látkou vysoké energie. Tohle je rys naší kultivační cesty. 

Co se týká kultivace Buddhova těla, říkávalo se, že si člověk během své kultivační praxe stále 
víc zlepšuje svoji úroveň a z jeho  dantianu povstane Nesmrtelné dítě.  Nesmrtelné dítě neustále 
roste. Když je viditelné, bude mít podobu malého Buddhy nebo malého taoistického dítěte. Zvětšuje 
se a zvětšuje. Až vyroste do stejné velikosti jako tělo toho člověka, nahradí jeho původní fyzické 
tělo. Budhismus věří v nirvánu – fyzické tělo se nebere s sebou. Ti, kdo mají  schopnosti vidět, 
mohou pozorovat, že když je tělo odloženo, z těla se vynoří Buddha a vznese se. Lidé na Východě a 
Západě mají rozdílné pohledy, protože jejich kultury jsou dnes jiné. Ve starých dobách někteří lidé 
na Západě také kultivovali Tao a někteří kultivovali i své tělo. To jen současní lidí ze Západu toto 
dědictví ztratili.

V uplynulých několika letech jsem byl v různých oblastech. V horách Austrálie jsem viděl bohy 
bělošského typu; byli to všichni pozemští bohové praktikující kultivaci. Také jsem viděl pozemské 
bohy v evropských Alpách a v Skalnatých horách ve Spojených státech. Nebuďte rozradostnění teď, 
když jste to slyšeli – i když tam půjdete, nenajdete je. Jinými slovy, neodváží se s vámi setkat. Proč? 
Je to proto, že to, co kultivujete, je Dafa, což je nesmírně spravedlivé. Řeknu vám, že důvod, proč 
necítíte, že je to nesmírně spravedlivé, je ten, že kultivace vašeho povrchového těla postupuje hodně 
pomalu. Naopak přeměna mikroskopických látek vašeho života postupuje při praktikování kultivace 
velmi rychle. Proč to postupuje tak rychle? Je to proto, že tělo ze zdroje vašeho života je už vlastně 
v nebesích.  Tento koncept „nebe“ ovšem není ten samý jako lidské pojetí  vzdálenosti,  jak si to 
představujete  vy. Na chvilku  se  zamyslete.  Když pozorujete  Zemi  z  Marsu,  není  Země také  v 
nebesích? Je také v nebesích. Vezměte si oblast prostoru, který je míň než jeden palec od vašeho 
prstu, který na ni ukazuje, nejsou to také nebesa? Také jsou to nebesa. Nejsou to taková nebesa,  
která  si  představujete  s  lidským konceptem vzdálenosti.  Například od makrokosmické hmoty k 
mikrokosmické hmotě, jako buňky v lidském těle, jsou buňky složeny z molekul a následují atomy, 
atomová jádra a neutrony, až nakonec dosáhnou kvarků a neutrinů.  Tohle je pořád jen začátek. 
Může to jít dál a dál, dokonce až k ještě mikroskopičtějším úrovním. Z pohledu lidského pojetí 
vzdálenosti mezi sebou nemají velký odstup, ať už jsou ve vašem těle nebo v jakémkoliv objektu 
vně vašeho těla, a jsou téměř spojené. Rozsah toho vesmírného těla je však nesmírně obrovský. Čím 
mikroskopičtější je látka nebo čím mikroskopičtější je částice látky, tím větší je její celková sféra. 
Jedna částice je drobounká, ale protože je to celé tělo složené z nesčetných částic,  je nesmírně 
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obrovské a přesahuje dokonce rozsah lidské dimenze. Dimenze lidí vypadá opravdu velká, ale ve 
skutečnosti není vůbec velká. 

Během vaší kultivační praxe, bez ohledu na to, s jakým problémem se setkáte, pokud dokážete 
začít  hledat  příčinu  zkoumáním sebe samého,  budete  moci  vyřešit  jakýkoliv  problém.  Když se 
setkáte s problémy, musíte hledat uvnitř sebe. Jak jsem řekl dříve, není to proto, že druzí s vámi 
zacházejí nečestně, spíš je to tak, že je něco nesprávné na vaší straně. Například když je majestátní 
kosmické tělo v harmonii, ale na vaší straně je rozpor a spletitá situace se objeví jen tam, kde jste 
vy, vy jste ten, kdo není v souladu s druhými. Když spatříte příčinu v sobě a ten problém napravíte,  
situace se změní na harmonickou a klidnou a každý se k vám zase bude chovat pěkně. K ilustrování 
tohoto principu jsem použil jednoduchý příklad. 

Protože tohle je Fa konference a lidé jsou zde, aby přednesli své projevy, myslím si, že by to 
mělo pokračovat. Zítra k vám promluvím znovu a zodpovím pak vaše otázky. 

Řekl jsem vám, že praktikování kultivace není snadné. Vydrželi jste spoustu útrap. Ke snášení 
útrap dochází jen ve spravedlivých náboženstvích nebo spravedlivých kultivačních praxích. Kdyby 
se dalo praktikování provádět hladce bez jakýchkoliv trápení, nemůže se tomu říkat kultivační praxe 
a nemůže vést k Dovršení – to je absolutní pravda. 

Když  mluvím  o  kultivačních  praxích,  využiji  této  příležitosti,  abych  promluvil  o  řadě 
různorodých náboženství, která dnes ve společnosti existují. Také bych rád vyjasnil, že náš Falun 
Dafa není náboženství a já nikdy náboženství provozovat nebudu. Náš Falun Dafa rozhodně není 
nějaké náboženství. Řeknu vám, že na určité úrovni tohoto vesmíru existuje společně se šířením Fa 
ve společnosti  princip nazývaný „vzájemné vytváření a vzájemné potlačování“.  To znamená,  že 
zatímco vyučuji spravedlivý Fa, zlá učení se na oplátku vynoří také. Je to způsobeno principem 
vzájemného vytváření a vzájemného potlačování. Na co se hledí je to, kterou praxi si člověk zvolí a 
ke kterému principu si člověk vybere se v této situaci osvítit. Protože lidé na tuhle úroveň spadli 
sami od sebe, vytvořili si tím překážku iluze. Uprostřed tohoto bludiště je rozhodující to, jestli ještě 
dokážete rozpoznat spravedlivou kultivační cestu a to, co hledáte. Ve skutečnosti to pro vás nebylo 
snadné, že tu můžete sedět a získat Fa. Nemáte ani ponětí, které z vašich různých vědomí vás – ať 
už úmyslně nebo neúmyslně – vedlo k překonání mnoha nesnází, abyste mohli tento Fa získat. 

Jsou také nějaké sekty, které se šíří. Všechny z nich učí o konci světa – všechny o těchto věcech 
mluví.  Samozřejmě,  řekl jsem, že katastrofy existují.  Buddhismus v ně také věří  a křesťanství, 
katolicismus a taoismus sdílí ten samý pohled. Tohle je zákon vesmírného vývoje, ale rozhodně to 
není tak, jak to prohlašují ty sekty. Kromě toho jsem také vypozoroval, že taková událost skutečně 
může  v  jistém  časovém  období  existovat,  ale  není  to  neřešitelné.  Mohu  zde  každému  se  vší 
upřímností prohlásit, že všechny tyto údajné katastrofy na zemi, zkáza vesmíru a věci tohoto druhu 
v  roce  1999  naprosto   neexistují.  Proč  by  byly  katastrofy?  Řeknu  vám  jeden  princip. 
Předpokládejme, že jak morálka lidstva upadá, všechna hmota hnije. Jinými slovy, znečistila se. V 
současnosti jsou kultury lidstva ve zmatku – jsou to zmatené směsi všeho možného a lidské rasy se 
víc a víc smíchávají. Toto doopravdy lidstvo dohnalo ke sklouznutí do velmi nebezpečného bodu – 
to je jisté. Jak jsem řekl, katastrofy se stávají, protože lidstvo je nemravné. 

Proč tedy tyto takzvané „katastrofy“ neexistují? Řekl jsem, že teď je v Číně sto milionů lidí, kteří 
studují náš Dafa. Také máme mnoho učedníků všude po celém světě, kteří tento Dafa studují. To 
číslo je už dost velké. Pokud se všichni z nich snaží být dobrotiví, kultivují se a chovají se jako 
dobří lidé, co by se se všemi těmito dobrými lidmi stalo, kdyby byl vesmír nebo Země zničena? 
Není to tenhleten princip? Zkáza se provádí jen tehdy, není-li už planeta dobrá. S tolika dobrými 
lidmi kolem, jak by mohla být zničena? Jinými slovy, takové nebezpečí už neexistuje. (Potlesk) 
Tohle jsem vám řekl proto, že každý, kdo tu sedí, přišel studovat Fa. Jelikož už jsem se o této 
záležitosti zmínil,  vysvětlím vám to podrobně, abych ty zlé věci a chaotické představy ještě víc 
rozehnal. 
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Všichni víte, že učím Fa a nabízím lidem spásu. Protože jste z toho všichni osobně těžili, každý 
tady tomu věří. Opravdu jste se tohle dozvěděli z Fa a z jeho principů. Řeknu vám ale, že tu nejsem 
jen, abych nabízel spásu lidem; to, co dělám, zahrnuje nabízení spásy lidem. Protože koncepty, o 
kterých mluvím, jsou na velmi vysoké úrovni, některým začátečníkům mezi vámi se to může zdát 
těžké přijmout. Předtím jsem hovořil ohledně věci, když se celý vesmír odchýlí od základní povahy 
vesmíru a znečistí se (co se týká povahy vesmíru, už jsem to jasně vysvětlil v  Zhuan Falunu – 
Zhen-Shan-Ren  je  základní  povahou  vesmíru).  Když  se  všechny  stvoření,  hmota  a  bytosti  ve 
vesmíru stanou nečistými, je to odchýlení od základní povahy vesmíru; odchyluje se to od Fa. Fa 
vesmíru stvořil životní prostředí pro bytosti na různých úrovních. Když se bytosti a látky během 
dlouhého časového období znečistí, už nesplňují nároky Fa na té úrovni. Proto mohou bytosti padat 
dolů  – sestupují,  když už  nevyhovují.  Čím horší  jsou,  tím níž  spadnou,  až  dokud nedosáhnou 
úrovně lidstva. Tohle však není poslední zastávka. 

Když ten problém nastane při tomto scénáři pro látky ve velkém, plném rozsahu, nebezpečí bude 
velmi vážné a bude ho nesnadné rozpoznat. Kdybych tento Fa neučil a kdybyste nepřišli tento Fa 
studovat, nikdo by si neuvědomil současný stupeň úpadku lidské společnosti. Protože jste studovali 
Fa a pochopili jste, když se podíváte zpět na lidskou společnost, vidíte, jak špatným se lidstvo stalo. 
Takže i když vás dnes tento Fa vesmíru učím, v minulosti o něm nevěděli ani bohové. Žádná bytost 
neměla dovoleno vědět, že je ve vesmíru Fa. Pouze věděli, že vesmír má různé požadavky na to, 
jaké měly bytosti na každé z úrovní být – nevěděli vůbec nic konkrétního. Takže i když to je dlouhá  
doba ve vesmíru, během které se pomalu od jeho Fa odchýlily, nemohou proces přechodu vnímat. 
Vzal  jsem na  sebe  takto  obrovský  úkol.  Proč  to  dělám?  Jsou  za  tím důvody. Nemohu  je  teď 
samozřejmě popsat.

Co tím míním, je to, že tento úkol, který jsem na sebe vzal, nenabízí spásu jen lidským bytostem. 
Také chci  napravit  všechny odchýlené  životy  a  látky. (Potlesk)  Jinak  to  bude tam nahoře  také 
nebezpečné a nebude pro vás bezpečného místa,  kde byste  mohli  zůstat,  bez ohledu na to,  jak 
vysoká je  úroveň,  na kterou vám umožňuji  se  kultivovat.  Takže  je  třeba  udělat  všechno tohle. 
Nemáte  ani  ponětí,  jak  těžké  to  je,  takovou  věc  provést.  I  když  jsem vám to  vysvětlil,  stejně 
nemůžete vidět to, co jsem udělal na té druhé straně. Podoba, kterou nosím, je jednoduše lidská 
bytost, Li Hongzhi s úplnou lidskou postavou, který tu sedí a promlouvá k vám. Takže byste mě 
měli prostě považovat za lidskou bytost, jakou jste vy. To, co jsem probíral, nejsou poplašné správy 
– já jen vyučuji Fa a říkám vám principy vesmíru. To, jestli tomu věříte a jestli dokážete kultivovat, 
je plně na vás samotných. 

Také bych ale využil této příležitosti,  abych vám oznámil,  že tento vesmír byl už v podstatě 
napraven, nedokončeno bylo jen lidstvo a látky na této nejzevnější vrstvě; ale dokončení je v chodu. 
Můj  gong dokáže  této  vrstvě  hmoty  úplně  zamezit  v  dělení,  výbuchu  nebo  jiných  takových 
aktivitách – plně tomu může zamezit. (Potlesk) Takže jevy předpovězené v dějinách už rozhodně 
neexistují. Samozřejmě, také jsem zmínil, že abych mohl tento úkol provést, musím napravit vše, co 
má být zachováno. Předtím jsem uváděl příklad špatného jablka. Když už je jablko shnilé, nechat si 
ho by byl špatný skutek.  V očích bytostí  na velmi vysokých úrovních je  lidstvo jako odpadky. 
Nepovažují lidi za svůj druh: „Ty je chceš ušetřit. Proč? Když je ponecháš, musíš je napravit.“ To se 
nevztahuje jen na lidstvo – zahrnuty jsou všechny látky, rostliny, zvířata a početné věci na zemi. To, 
co dnes dělám, je za účelem nápravy lidstva a látek celé země – všechno toto mohu udělat. Jelikož u 
jiných organismů rostlin a zvířat není nutné, aby porozuměli Fa, mohu je přímo přeměnit – přímo je 
znova stvořit nebo je přizpůsobit. Nicméně mluvme jen o lidech. Je nemožné napravit každou osobu 
na zemi. Proč? Protože někteří lidé už jsou příliš špatní na to, aby jim bylo dovoleno o Fa vědět. I 
když o Fa vědí, nemají dovoleno se ho učit, protože si to už nezaslouží. Je značný počet takových 
lidí; je to hodně velké číslo. Co se s tím dá dělat? Nikdy jsem neřekl, že se lidstvu nebo zemi stanou 
katastrofy. Přesto vám mohu říci, že to není žádná náhoda, že se dnes ve společnosti objevuje tolik 
nevyléčitelných  chorob  a  všechny možné  druhy přírodních  pohrom.  Dnešní  věda  neuznává,  že 
všechny látky jsou živé bytosti a že všechny mají živou stránku; vysvětluje jenom fyzické jevy na 
povrchní  úrovni  a  nedokáže  odhalit  živoucí  povahu  látek.  Takže  je  jisté,  že  lidstvo  zažije 
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odstraňování ve velkém rozsahu. Ti, co nejsou tak dobří, budou určitě odstraněni. Je to jako potřeba 
lidského těla se metabolizovat. Nezpůsobilé části se odstraní. Takováhle věc se stane. 

Ve skutečnosti se takováto věc přihodila v každém historickém období. Bylo to tak po několik 
tisíc let. Lidé odstraňují staré a začleňují nové; jejich těla metabolizují. Stejně tak Země a stejně tak 
lidské společnosti; je tu narození a smrt. Co ale říkám já, je to, že tu bude tato událost, která je 
ničivější a ve větším rozsahu. Lidé, kteří opravdu mají spoustu karmy, už nebudou moci jen tak dál 
existovat. Takže jak lze Zemi zachovat? Stejně jako je to s vaší kultivační praxí, jak se vaše těla  
přeměňují, tak se tvoří nová Země. Někteří lidé si říkají, jestli, až jednou bude nová Země utvořena, 
budeme na ni něčím převezeni. To je lidské uvažování a lidský koncept.  

Jak jsem řekl, všechna hmota ve vesmíru je utvořena posloupnou formací mikroskopických látek 
a částic, které tvoří větší částice, až dokud nedosáhnou úrovně buněk – částice velikosti molekul, 
které dnes lidé dokáží pozorovat. To znamená, že všechny látky pod úrovní molekul byly obnoveny 
a zůstává jen tato povrchová úroveň molekul nebo ještě víc zevnějších úrovní. Jinými slovy, Země 
utvořená mikroskopickými částicemi pod povrchovou úrovní molekul je už Zemí novou. Tyto látky 
v dimenzi povrchové úrovně nechají jednoho dne ty dobré lidi, kteří budou zachováni pro novou 
Zemi, bezděčně zjistit, že svět se náhle změnil; anebo se možná jednoho rána vzbudí a objeví, že 
všechno na Zemi je obnovené. Kromě tohohle lidé možná nebudou cítit  nic jiného. Lidé budou 
moci tu změnu vnímat, ale nebudou žádné nárazové vlny. 

Proč? Protože každá úroveň hmoty pod povrchovou úrovní je složena z mikroskopické hmoty. A 
když se mikrokosmická hmota rozloží,  hmota na povrchové úrovni se také rozloží a zmizí;  její 
rozložení není povšimnutelné a vnímatelné, zrovna tak jako opar a dým. V té době budou lidé stále 
na tom samém místě, ale už na nové Zemi. Důvod, proč vám tyto věci říkám, je povědět vám na 
jedné straně o tom, že takzvané katastrofy neexistují; na druhé straně je nebezpečné nebýt dobrým 
člověkem. Tato otázka se přímo vztahuje k našemu dnešnímu lidstvu, stejně jako k naší kultivační  
praxi.

Dále využiji této příležitosti,  abych vám řekl, že nikdo by neměl v mých slovech vyhledávat 
nové věci, citovat je vytržené z kontextu nebo je lehkomyslně rozšiřovat s připoutáním k fanatismu 
nebo různými jinými připoutanostmi. Vy jako učedníci byste měli vědět, co dělat. Stále mám pocit, 
že někteří lidé si nedokáží nechat věci pro sebe. Vysvětlím to víc. Proč jsou lidé tím, čím jsou? Proč 
se říká, že jsou tak zaostalí? V prvé řadě mají slabou moudrost. Mimoto musí docílit věcí s použitím 
rukou  a  nohou,  fyzickou  námahou  a  těžkou  prací.  Bůh  naopak  nemusí  hýbat  ani  rukama  ani 
nohama, když chce čas od času něco udělat. Ten Bůh to dokáže udělat svou myslí – na cokoliv si 
pomyslí,  to  se  splní.  To  proto,  že  gong Boha  existuje  v  částicích  sahajících  od  mimořádně 
mikroskopických až k velmi makroskopickým a každá z těch částic nese podobu toho Boha. Jeho 
gong obsahuje částice všech velikostí. Kdekoliv chce ten Bůh vytvořit nějaký předmět, stvoří ho ve 
stejný čas z té nejmikroskopičtější  úrovně po všechny ostatní úrovně, stejně jako na povrchové 
úrovni.  Jak  ten  Bůh přemýšlí,  jeho  gong ten  předmět,  který  neexistoval,  stvoří,  a  to  ve  velmi 
rychlém časovém poli. Proto má Buddha takové velké schopnosti a Bůh je tak mocný. 

Lidské  bytosti  jsou  na  druhou  stranu  ty  nejzaostalejší.  Aby  něčeho  dosáhly,  musí  pracovat 
vlastním fyzickým tělem. Aby postavily budovu, musí jít mnoho lidí nahoru a dolů, zrovna jako 
stovky molekul, které mají spoustu práce sem a tam, dozadu a dopředu. To je ta nejneohrabanější 
metoda.  A co víc,  když chce Buddha něco udělat  – na rozdíl  od lidí,  kteří  dělají  věci  v tomto 
lidském čase – je to provedeno v dimenzi nejrychlejšího času. Takže toho lze v této dimenzi docílit 
okamžitě;  v lidském časovém poli  se zdá,  že se to uskuteční  pouhou myšlenkou.  Čím vyšší je 
kultivační úroveň, tím mocnější člověk je a tím víc časových polí může ovládat. 

A teď budu odpovídat na vaše otázky. 

Otázka: Můj čtyřletý syn si rád čte a hodně odříkává Učitelův  Zhuan Falun  a jingweny, ale  
nerad dělá cvičení. Počítá se to za kultivaci? 
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Učitel: Malé děti nejsou stejné jako dospělí. Malé děti si rády hrají. Je to jejich povaha a nedá se 
to  považovat  za  připoutání,  protože  ony tak prostě  žijí.  Pokud je  dítě  schopno studovat  Fa,  je  
nejlépe ho nechat ho studovat. Velice rád sleduji děti, protože jejich myšlenky, mysl a tělo jsou tak 
čisté. Když praktikují kultivaci, mohou postupovat opravdu rychle. Nemají žádná připoutání, která 
se rozvinou později v životě. Některé děti, když poslouchají vyučování Fa, si ve stejnou chvíli, jak 
poslouchají,  hrají,  jako by  nic neslyšely. Ve skutečnosti to všechno slyší. Když se jich zeptáte,  
zjistíte, že vědí všechno. Když dítě dokáže provádět cvičení, je to velmi dobré, ale když je moc 
malé, není to realizovatelné. Protože je malé dítě, musí si hrát. S malými dětmi se musí zacházet 
jinak. 

Otázka: Při šíření Fa mezi bělochy jsme si všimli, že někteří z nich se nedokáží vzdát své víry v  
Ježíše. Jaký dopad to má na jejich kultivaci v Dafa? 

Učitel: Otázku „žádné druhé kultivační cesty“ jsem probíral. Pokud se člověk nedokáže zaměřit 
na výlučnou kultivaci Dafa, nemůže dosáhnout dovršení v našem Dafa. Už jsem řekl dříve, že celý 
vesmír  nebo ještě  větší  dosah, se  odklonil  od Fa.  Nezahrnuje  to  i  lidstvo? Nebyla náboženství 
založena lidmi? Jestli se všechny bytosti ve vesmíru odklonily od Fa, nezahrnují ty bytosti, které se 
od Fa odklonily, nebe, ve které lidé věří? Jestliže jsou všechna nebesa Buddhů, Taů a Bohů toho 
součástí, přemýšlejte o tom, jaký je tohle problém. Bez ohledu na to, kdo v těch letech učil – Ježíš, 
Šákjamuni, Lao C' nebo Jehova – v dobách, kdy učili, už byly všechny bytosti a životy ve vesmíru 
dlouho odchýleny od základní povahy vesmíru. 

Dám vám příklad tím nejhrubším jazykem. Řekněme, že nebesa Buddhů a Bohů jsou ze zlata, 
ale že v průběhu dlouhého časového období se stala nečistými a už nejsou celé ze zlata. Stále byla 
ze zlata, ale to zlato bylo jen 18-karátové nebo 16-karátové. Dnes se napravuje Fa; to zlato je ryzí,  
jednolité  a  24-karátové.  Všechna  náboženství  nebo  kultivační  praxe,  které  po  sobě  zanechali, 
nicméně pocházely z období 18-karátového zlata  nebo 16-karátového zlata  a nemohou splňovat 
kritéria  pro  nová  nebesa  Bohů  a  Buddhů.  Mohl  by  se  člověk  ještě  vrátit  do  nebe  ryzího  24-
karátového zlata? I kdyby se jedna taková molekula vrátila, infikovala by to nebe; takže tohle není 
dovoleno.  Není  to  ten  případ?  Takže  využívám  této  příležitosti,  abych  vám  řekl,  že  žádné 
náboženství v dnešním světě – což zahrnuje všechna ta spravedlivá náboženství vyučovaná Buddhy, 
které nebudu nazývat zlými – už nemohou lidem poskytnout prostředky pro dosažení dovršení. 

Bez ohledu na to, jaké náboženství si člověk vybere a jak dobře kultivuje, i když naprosto úplně 
následuje to, co Buddha nebo Ježíš v těch letech učili, nejvíc, čeho může dosáhnout, je dospět k 
nejvyššímu principu, jaký Šákjamuni nebo Ježíš tehdy vyučovali. Stejně je to ale jen 16-ti nebo 18-
ti karátové zlato. Mohl by se stále vrátit do nebe z ryzího zlata? Tím nechci říct, že Šákjamuni a  
Ježíš nejsou dost dobří. To, co říkám, je, že bytosti v celém vesmíru se odklonily od Fa a oba dva 
jsou jen mezi těmi faktory – tak to je. Nepůjdu do detailů, protože je to obsáhlá otázka. Lidé se 
zkrátka tvrdohlavě drží špatného směru; věří jen v to, co mohou teď vidět. Lidé mají také jeden 
vážný a hluboce zakořeněný návyk – nedívají se na věci racionálně; spíš je rádi dělají emocionálně. 
Kvůli svým citům se nedokáží vzdát věcí zděděných ze starých dob a nepoužívají svou racionalitu k 
analyzování toho, co přesně je správné nebo špatné. 

Otázka: Čeho bychom si měli všímat, když šíříme Fa bělochům? 

Učitel: Lidé bílé rasy mají jiný způsob uvažování než lidé žluté rasy, jako my, takže byste měli 
vzít  v úvahu jejich  osobité  rysy. Nevyveďte je  z  míry používáním skutečně složitého čínského 
způsobu uvažování a jazyka.  Mysleli  by si: „tohle je moc složité“ a nemuselo by se dosáhnout 
dobrého výsledku. Takže můj návrh je tento: při vaší snaze umožnit bělochům získat Fa jim nejdřív 
ukažte  knihu  Falun Gong (aktualizované  vydání).  Potom,  co ji   prostudují,  mohou číst  Zhuan 
Falun.  Takto  pro  ně  bude  učení  poměrně  snadné.  Když  začnou  čtením  Zhuan  Falunu,  je 
pravděpodobné, že většina z nich to vzdá, protože nebudou rozumět. Samozřejmě jsou také nějací, 
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kdo jsou mimořádně dobří a mohou se do toho dostat hned, jak to uvidí. Dalším problémem je, že  
musíte najít  způsob, aby dočetli knihu napoprvé. Když se zastaví v polovině, bude pro ně těžké si 
znovu najít čas, aby ji dočetli; když je pak požádáte, aby ji studovali nebo četli, určitě řeknou, že 
nemají čas. Vždy je to tak. Ve skutečnosti je to myšlenková karma, která jim brání v tom, aby ve 
čtení  knihy pokračovali,  protože  ta  karma je  vyděšená.  Jejich  myšlenková karma může být  po 
přečtení této knihy odstraněna.  

Otázka: Představili jsme Dafa americkým rozhlasovým stanicím, televizním stanicím a novinám,  
ale nedostali jsme žádnou odpověď. Měli bychom v těchto snahách pokračovat?

Učitel: Řeknu vám všem jeden princip. Všichni z vás pravděpodobně víte o mém důsledném 
způsobu dělání věcí. Řekl jsem, že se nikdy nebude praktikovat žádná forma náboženství; nepíši si 
vaše jména jedno po druhém do soupisky členů, jak je to u těch obyčejných lidí. Nemáme žádné 
formality, žádnou kancelář a nic hmotného. Cokoliv hmotného může vyvolat lidská připoutání, a 
proto to nemá v kultivační praxi místo. Co bychom měli opustit, nejsou jen peníze, bohatství, sláva 
a sebezájem. Řeknu vám tohle: protože se náš Fa šíří v lidské společnosti a je prostě tak ohromný, 
relativně řečeno musí být požadavky na šíření takového velkého Fa ty nejvyšší. Nemáte ani ponětí, 
proč jsem takovou cestu bez formy přijal.  Protože náš Fa je tak ohromný, abychom mu učinili 
zadost, musíme při šíření tohoto Fa ve světském světě přijmout „velkou cestu bez formy“. Mnoho 
jich  předtím  přišlo,  aby  vyučovali  Fa,  jako  například  Buddhové,  západní  Bůh  Ježíš  Kristus  a 
dokonce  Jehova.  Ti  všichni  shromažďovali  lidi  pospolu  z  obav,  že  by  ho  lidé  jinak  dobře 
nestudovali nebo by spadli. A tak byli lidé shromážděni, aby se kultivovali společně. Šákjamuni po 
svých učednících požadoval, aby si oholili hlavy a oblékli si roucha. Ježíšovi učedníci vstoupili do 
klášterů.  Mohu vám říci,  že  důvod,  proč  to  dělali,  byl  ten,  že  Fa,  který  kázali,  byl  nižší.  Bez 
takovýchto  požadavků  nemohli  lidi  zachránit.  My  dnes  naopak  máme  tak  obrovský  Fa,  že  se 
nepochybně odvážíme věci otevřít a nechat vše na vás – záleží jen na vašem srdci. Řekl jsem, že 
jsem otevřel obrovské dveře. Ve skutečnosti nevíte, že tam vůbec žádné dveře nejsou. Je to úplně 
otevřené – záleží jen na vašem srdci!

Řekněme, že jste přišli z různých dimenzí a rájů, abyste získali Fa. Vaše lidská mysl o tom nemá 
nejmenší  ponětí.  Když se chcete  do vašich rájů vrátit,  přemýšlejte  o tom: můžete  to dokázat  s 
metodami  nebo náboženstvími  z  minulosti?  Rozhodně ne.  Naopak náš  Fa dnes  může zachránit 
všechny bytosti a vrátit je na jejich původní místa, protože tohle je Velký Fa vesmíru. Když jde o 
tenhle případ, je zde požadavek, že způsob, jakým má být tento Fa ve světském světě šířen, musí 
být neobyčejně spravedlivý.  A tak každému říkám, že jsme se dali  tou nejspravedlivější  cestou. 
Žádáme po lidech, aby opustili sebezájem, pocity a starost o slávu. My všichni, začínajíc u mě, tyto 
věci odhazujeme. To není všechno. Také máme za to, že když šíříte ve společnosti běžných lidí Fa, 
měli byste se přizpůsobit a neporušovat zvyklosti společnosti běžných lidí. 

Při šíření Fa jsme sotvakdy dělali  reklamu formou inzerátu,  v televizi  a v novinách nebo se 
přehnaně vychvalovali. Ne, to jsme my nedělali. Všechny zveřejněné zprávy, když jsem tehdy měl 
přednášky o Fa, neměly nic jiného než tuto hlavní myšlenku: Li Hongzhi je tady. Byl velmi malý 
počet žáků, kteří Dafa veřejně propagovali. Přesto ty aktivity byly jejich vlastní osobní činy; jako 
jednotlivci dělali dobré skutky pro Fa. Kdyby náš Dafa použil jakýkoliv druh reklamního média na 
svou propagaci, sám by se poskvrnil. Proto jsme tento postup nepoužili. Řekněme, že byste byli 
praktikující a také reportér nebo redaktor novin: kdybyste propagovali Fa, byl by to osobní čin – náš 
Fa to nevyžaduje. Osobní čin nebo osobní touha tyto věci udělat je osobní sklon. Přát si dělat dobré 
skutky jako jednotlivci nemá žádnou spojitost s naším Fa jako celkem. 

Proč je tolik lidí, kteří studují Fa? Vy všichni víte, že náš Fa je dobrý. Protože je to Fa vesmíru, 
kdo by mohl říct, že není dobrý? Dokonce i ti nejpodlejší jednotlivci se proti Němu staví navenek, 
ale vevnitř Ho obdivují. Proč se proti Němu navenek staví? Ví, že kdyby se každý choval podle Fa, 
opravdu by byli na řadě k odstranění. Takže to, co děláte pro šíření Fa, je váš osobní čin. Samotné  
Dafa nemá formalitu žádného druhu. Přijali jsme opravdovou „velkou cestu bez formy“. 

15



Když odejdete domů, jsou všichni z vás normálními členy společnosti. My si ceníme jen vašich 
srdcí – nemáme žádné dogma nebo závazné požadavky jakéhokoliv druhu. Doopravdy, nikdo v 
minulosti se neodvážil touto cestou jít. Bez ohledu na náboženství, kdybyste lidem řekli, aby šli 
domů a kultivovali  se  bez praktikování  náboženských rituálů   nebo činností  plných záměru,  to 
náboženství by se vytratilo. Rozhodně by se neodvážili to udělat tímto způsobem, protože jejich Fa 
nebyl dostatečně mocný. My se to, na druhou stranu, takto udělat odvažujeme. Když půjdete domů, 
všichni z vás budete dělat svá povolání a vaše životy se nezmění. Přesto si vy všichni uchováte Fa 
ve svém srdci,  budete se kultivovat  a opravdu se zlepšovat.  Předtím jsem řekl,  že Buddhové a 
Bohové neuznávají ani se nestarají o náboženství obyčejných lidí – cení si jen lidských srdcí. Proč 
Buddhové nezasáhli, když  byla náboženství záměrně poškozována? Proč Kristus nezasáhl, když 
byl  zpustošen nějaký kostel?  To proto,  že ty  věci  byly lidské  činnosti.  Lidé  chtěli  udělat  něco 
dobrého, a tak postavili chrámy nebo kostely, aby lidem poskytli prostředky pro uctívání Buddhy 
nebo Krista. To byly formality převzaté lidskými bytostmi. Bohové a Buddhové si na druhou stranu 
cení jen lidského srdce. Takže my neprovozujeme žádné formality. 

Samozřejmě, jak už jsem řekl předtím, je ještě víc důvodů, proč bychom se do politiky neměli 
zapojovat. Rozhodně se nesmíme v politice angažovat. Rozvoj lidské společnosti, životní podmínky 
země  a  vztahy  mezi  lidmi,  to  všechno  je  rozhodnuto  společenským  vývojem.  Běžní  lidé  mu 
nemohou libovolně bránit. Všechno, co lidé mohou dělat, je lámat si hlavu, jak se snažit prosadit, 
intenzívně  studovat,  aby  něčeho  dosáhli  nebo mít  jiné  ambice;  bez  kosmických  změn  ale  lidé 
nemohou změnit nic. Rozvoj lidstva je na předurčené cestě a každý krok dopředu, který ve svém 
rozvoji podnikne, nevybočí  z té cesty. Takže kultivující přesahuje obyčejného člověka. Proč by se 
měl zaobírat  lidskými záležitostmi? Politici  v jistých náboženstvích se angažují  v politice kvůli 
nezávislosti, území nebo dokonce nějakému takzvanému „postavení“. Někteří dokonce zabíjejí lidi 
nebo se zapojují do teroristických aktivit – tohle je zlé. Říkám, že to nejsou kultivující. Kultivující 
se nezapojuje do politiky běžných lidí. Ti lidé jsou pouzí politici. To, co chce Buddha nebo Bůh, je 
nebeský ráj. Proč bojovat o lidské území? Myslíte si, že ti lidé jsou kultivující? Splňují měřítko? A 
přesto je lidé stále považují za božské a uctívají je. Ve skutečnosti někteří s nich nejsou ani slušní 
lidé; půjdou do pekla. 

 

Otázka: Je materiální prostředí lidské společnosti, které existuje po tisíce let, jedním z faktorů,  
který s sebou přinesl myšlenkovou karmu?  

Učitel: Ano,  samozřejmě.  Kdyby nebylo  tohoto  materiálního  prostředí,  žádnou karmu byste 
nevytvářeli. Bez současného prostředí lidí byste nebyli schopni konat ani dobré, ani špatné skutky. 
Bez tohoto  prostředí  byste  nemohli  být  lidskými bytostmi  – to  je  jisté.  Ale  zároveň má lidská 
společnost své vlastní specifické rysy, takže musí existovat. 

 

Otázka: Je démonická povaha americké společnosti hlavní překážkou, která Američanům brání v  
získání Fa? 

Učitel: Takhle to nemůžeš brát. Když jsem zavítal na venkov a do některých malých městeček ve 
Spojených státech, viděl jsem mnoho hodných lidí a hodných bělochů. Všechna velká města na 
světě jsou dost chaotická; dobří a zlí lidé jsou smícháni dohromady a je těžké rozlišit dobré od 
špatných.  Obvykle  tam  jsou  mimořádně  dobří  lidé  stejně  jako  mimořádně  zlí,  díky  principu 
vzájemného  vytváření  a  vzájemného  potlačování.  Takže  byste  neměli  dělat  zjednodušující 
zevšeobecňování. USA má své vlastní rysy. Hrály pro celý svět velkou roli při rozvoji moderního 
stylu odchýleného lidského uvažování, což zahrnuje každou oblast a pole, jako například umění, 
kulturu a lidské hodnoty. Tento moderní styl je zvrácená kultura – není to lidská kultura. To je jisté. 
Řekl bych, že americká kultura před rokem 1950 byla lidská kultura. Lidé byli celkem  laskaví. 
Západní muži měli džentlmenské chování a chovali se velmi civilizovaně, zatímco ženy se chovaly 
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tak, jak by ženy měly. Myslím si, že to bylo celkem dobré. Dnes se zdá, že muži a ženy mají ten 
samý charakter. Samozřejmě, neříkám, že USA jsou špatné. 

Jak jsem řekl dřív, mluvím jen o změnách v lidstvu. Lidé z Asie jsou dnes také úplně strašní. 
Každý se navzájem zraňuje a má zlé úmysly. Lidé nemají ani ponětí, že když se dvě osoby potkají,  
už si začaly ubližovat bez toho, aniž by si toho moc řekly. Je to proto, že v průběhu dlouhých 
kulturních dějin, život po životě, nikdy nevíte, kdo komu co dluží. Protože to je tak nesmírně dlouhá 
doba, během které se křivdy a vděčnosti  nahromadily, když se lidé potkají,  každý chce, aby se 
minulost  splatila,  a  tak si  krutě  ubližují.  Neřekli  jste,  že  Číňané v Americe  spolu nevycházejí? 
Všichni se díváte na povrch, kdežto já vidím pravé příčiny. To je ten důvod.

 

Otázka: Působí na mě démonická povaha. Divoce se pohybuje kolem nebo uvnitř mého těla. Lidé  
kolem mě se také zbarvili do černa, žluta, zelena nebo jsou bledí, jako démoni...

Učitel: Řeknu ti tohle:  ačkoliv někteří lidé tvrdí, že kultivují  Dafa nebo možná tvrdíš, že jsi 
učedník Dafa, ale  já se musím podívat,  jestli  jsi opravdový učedník Dafa – jenom tvoje slova 
nestačí. Moji učedníci musí opravdově praktikovat kultivaci, a když se setkají s problémy, musí 
hledat svá připoutání kladením si otázky: Bylo to zaviněno nějakým problémem, který je v mé 
mysli? Potom, co si někteří lidé přečtou knihu jen jednou, tvrdí, že kultivují Dafa a že se setkali s  
tímto problémem a s oním problémem. Jejich mysl je plná lidských věcí. Bojují s druhými, když se 
dostanou do problémů, a během hádek nacházejí chybu u druhých místo u sebe. Tvrdí, že jsou moji 
učedníci, ale já jsem je neuznal. Tohle jsou nepochybně dvě rozdílné věci. Samozřejmě, nehovořím 
o této otázce nebo této osobě. 

Co říkám, je to, že když hledáte nedostatky v sobě, může být vyřešen jakýkoliv problém. Možná 
zjistíte, že nějaký člověk se učíval spoustu zmatených věcí a jeho tělo bylo obklopeno chaotickými 
vzkazy. Často viděl děsivé obrazy nebo jeho tělo mělo strašné reakce. Kvůli těmto důvodům se 
přišel učit náš Dafa, protože věděl o ohromné síle našeho Dafa. Ale říkám každému, že tomuto se 
říká  účelově  přijít  za  získáním  Fa  s  připoutáním  o  usilování.  Tohle  nefunguje  a  ničeho  se 
nedosáhne.  Přesto  nenamítáme,  pokud  máte  takovou  připoutanost  ze  začátku,  když  jste  ještě 
nepochopili Fa. Při studování Fa se ale musíte s těmito připoutanostmi rozloučit. Pak lze vyřešit 
jakoukoliv situaci. Myslím, že jsem se vyjádřil jasně. V  Zhuan Falunu je tahle záležitost  dobře 
vysvětlena. Musíš číst knihu a studovat víc Fa. Čtení knihy dokáže vyřešit všechny tvoje problémy. 

 

Otázka:  Vždy  jsem  měl  pocit,  že  mám  dobré  srdce,  ale  proč  nedokážu  docílit  laskavosti  
popisované Učitelem?

Učitel: Tohle je dobrá otázka. Ve skutečnosti je ta samotná otázka připoutáním. Nemyslím tím 
to, že napsání této otázky je připoutanost. Spíš to, že jsi připoutaný ke své laskavosti, která nepřijde 
tak, jak si přeješ. Jak se tvoje úroveň zvedá, ta část tvých citů, která byla odstraněna, nezůstane 
prázdná – bude nahrazena laskavostí, která postupně roste. Mezi mými učedníky, kteří tu sedíte, jste 
mnozí  opravdu kultivovali  do velmi  vysokých úrovní,  ale  proč nemáte  laskavost  tak vysokých 
úrovní? Ve skutečnosti je laskavost bohů úplně jiná než laskavost, jak si ji představují dnešní lidé.  
Už jsem s vámi o této otázce mluvil mnohokrát. Abyste žili ve společnosti běžných lidí, nemáte 
dovoleno, abyste se na povrchu zdáli moc neobyčejní. Kdybyste předvedli tolik laskavosti, opravdu 
už byste déle nemohli mezi obyčejnými lidmi žít.  Z tohoto důvodu se vaše laskavost a všechno 
ostatní,  co  jste  praktikováním  kultivace  získali,  vyvíjí  vysokou  rychlostí  na  těch 
nejmikroskopičtějších úrovních vaší existence a ty jsou odděleny od vaší povrchové vrstvy. 

Lidské  životy  jsou  utvořeny  z  částic  složených  posloupně  z  mikrokosmických  částic  k 
molekulám, které jsou na povrchu největších částic; molekuly zase tvoří buňky. Jak pokračujete v 
kultivaci, molekuly uvnitř vašeho těla (mohu to popsat jen tímto způsobem, protože lidský jazyk je 
omezený) a mikroskopické částice vašeho života se všechny rázně přeměňují, aby se přizpůsobily 
měřítku Fa. Pak, jak dokončíte kultivaci nějakého kousku sebe, je to to samé, jako by se přemístil  
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na druhou stranu. Jak dokončíte kultivaci dalšího kusu, také se přenese – dokonce i vaše laskavost  
se přesune. Je to jako sklad, kde se ve vašem jméně ukládá všechno, co jste během praktikování 
kultivace získali. Kdyby se vaše tělo mělo změnit na povrchu moc rychle, bylo by pro vás nemožné 
praktikovat kultivaci. Chtělo by se vám plakat nad vším, co vidíte. Cokoliv byste dělali, bylo by to 
stejné, jako kdyby to společně s vámi dělala ta vaše část, která byla plně zkultivována – to by se 
rovnalo tomu, jakoby bůh dělal lidské věci. I kdybyste dělali špatné věci, rovnalo by se to tomu,  
jakoby je udělal bůh. Jako výsledek byste spadli dolů. Aby se vám v klesání zabránilo a zároveň se 
vám umožnilo  zachovat  si  kultivační  praxi  mezi  běžnými  lidmi,  ta  vaše  část,  která  byla  plně 
zkultivována, je okamžitě oddělena od té části, která ještě vámi plně zkultivována nebyla, a stále se 
skládá z hrubých částic. Zůstane tam sedět jako bůh klidně sedící v lotosové pozici, zatímco ta vaše 
část,  která nebyla plně zkultivována,  bude vždy žít  mezi běžnými lidmi jako lidská bytost.  Jak 
pokračujete  v  kultivaci  zevnitř  směrem  ven,  postupně  se  dovršujete.  Až  se  molekuly  na  té 
nejpovrchnější úrovni dovrší a přizpůsobí, posledním krokem je konečné dovršení. Toto je postup, 
který jsme si zvolili. 

Někteří žáci se ptají: „Učiteli, já se tak kultivuji, ale jak to, že necítím velké zlepšení a proč se do 
mé mysli ještě občas odrážejí nesprávné myšlenky?“ Říkám vám, abyste nebyli znepokojení. Kdyby 
se všechny lidské látky odstranily z povrchu, opravdu byste nemohli kultivovat. Kdybyste neměli 
lidské myšlenky, mohli byste vnímat všechny myšlenky, které lidé vysílají. Každičké slovo, čin a 
myšlenka dnešního člověka je sobecká a jsou dokonce některé hluboké, nemravné myšlenky, které 
byste nesnesli. Jak byste mezi nimi mohli žít? Jak byste se s nimi mohli stýkat? Takže to nejde 
takhle udělat.  Například, pokud jste plně zkultivovali sto částí ve vašem těle,  z vašeho povrchu 
může být odstraněna jen jedna část, takže pořád budete mít pocit, že zlepšení na povrchu není tak 
rychlé. To je normální. Ale když jste slyšeli, co říkám, neměli byste si myslet: „Á, takže tak to je.  
Pak se nebudu obávat a prostě budu dělat to, co chci dělat.“ Mluvím o principech Fa. Pokud se 
nedržíte přísných požadavků nebo pokud se nechováte podle měřítka, nedá se říci, že se kultivujete. 
Tohle je ten vztah. 

 

Otázka: Ve chvíli, kdy jsem nepozorný, se odhalí to, jaký skutečně jsem. 

Učitel: Neshazuj se přespříliš. Ve skutečnosti jsi kultivující. Dokážeš své nedostatky vidět, v té 
chvíli  už  jsi  vystoupil  nad  své  myšlenky  a  už  jsi  přesáhl  své  staré  já.  Obyčejný  člověk  své 
nedostatky nevidí. Myslí si, že je na něm všechno dobré, jako by byl květina, není to tak? Protože 
vy se dokážete kultivovat, prozkoumávat se a vidět své nedostatky, nejste kultivující? 

 

Otázka:  Udělal  jsem dvě  velké  chyby,  a  pak  jsem toho  velmi  litoval.  Zapracovalo  tu  moje  
pomocné vědomí (fu yishi) nebo moje vzkazy? 

Učitel: Pokud jsi udělal něco mezi běžnými lidmi nebo pokud jsi udělal něco špatného, nemůžeš 
říct, žes to nebyl ty, kdo to provedl. A ani nemůžeš od sebe oddělovat to, zda to udělalo hlavní 
vědomí (zhu yishi) nebo pomocné vědomí, protože ty jsi jedno soudržné tělo. A co víc, nemůžeš 
říct, že všechny tyto věci byly spáchány tvou myšlenkovou karmou, protože byly také způsobeny 
tvým slabým hlavním vědomím. Ta karma tě bude rozvracet,  dokud se jí  nezbavíš.  Když se ta 
karma  neodstraní,  všechno  její  vnější  chování  by  se  mělo  považovat  za  tvoje.  Pokud  ji  silně 
odvrhneš nebo pokud ji dokážeš odlišit a udržovat si silné hlavní vědomí, bude to jiný případ. Takže 
musíš vzít vinu na sebe, pokud neodmítáš to, co ta karma dělá. Kultivace je o odstraňování těchto 
špatných věcí  a  zároveň o posilování  hlavního vědomí.  Když praktikujete  kultivaci,  nejlepší  je 
nemyslet na věci, které se staly v minulosti. Už se staly, ať už byly jakkoliv špatné. Čiň se dobře v 
budoucnosti, aby sis nevyvinul připoutání.

 

Otázka: Zhotovili jsme video nahrávky několika Fa konferencí ve Spojených státech a nedali  
jsme je příbuzným v zahraničí. Je tohle proti vůli Učitele? 
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Učitel: Řeknu vám, že přístup ke kultivaci, který náš Dafa převzal, je ten nejlepší a nejčistší. 
Jsem k vám opravdu zodpovědný, abych se ujistil,  že jste skutečně schopni dosáhnout dovršení. 
Musím z našeho Dafa pročistit všechny ty věci, které k naší kultivaci v Dafa nepatří. I když je to  
něco, co jsem řekl, něco, co jsem pověděl učedníkům v nějakých oblastech nebo zemích nebo něco, 
co není pro ostatní oblasti vhodné, také by se to mělo pročistit. Slova, která byla pronesena jen k 
jedné oblasti, která nemají univerzální použití, by se také měla odklidit. Úmyslem je umožnit vám 
opravdově praktikovat kultivaci bez jakéhokoliv rušení – to je důvodem. 

Někteří  lidé se ptali:  „Neprospělo by postupu žáků, kdybychom jim prozatím, až se vrátíme, 
přehráli  Mistrovu dnešní přednášku?“ Pokud jste ji  nahráli,  nechte to tak,  ale nerozšiřujte  ji  ve 
společnosti s připoutáním k nadměrné horlivosti nebo vzrušení. Je v pořádku, pokud ji poté, co se 
vrátíte,  ukážete na cvičebních místech nebo žákům ve vašich zemích. Ale řekl bych, že ty jako 
učedník nepotřebuješ, abych ti dopodrobna říkal, jak tohle vyřešit. Až se na to každý podívá nebo až 
se vytisknou knihy s přednáškou, prostě to smaž – to je vše. Pokud je někdo lehkomyslně nahrává 
pro druhé lidi, přehrává je, šíří je nebo je svévolně nechá masově vyrábět ve vydavatelstvích nebo 
továrnách, dopustil by se toho nejhoršího skutku. Řekl bych, že ta osoba nesplňuje měřítko toho, 
aby byla učedníkem Dafa. 

 

Otázka: Nebyl jsem ve své kultivační praxi pilný a několikrát jsem neprošel zkouškou sexuální  
touhy. Když se teď napravím, vezmete mě ještě? 

Učitel: Řeknu ti tohle: nemysli si, že už se víc nemůžeš kultivovat, protože jsi nedokázal jednou 
nebo dvakrát projít zkouškou. Tohle je ve skutečnosti to, jak kultivaci praktikujete. Někteří lidé, 
kteří  se  dobře  kultivují,  zkouškou  prošli;  někteří  lidé,  kteří  si  tak  dobře  nevedou,  zkouškou 
dostatečně dobře neprošli nebo dokonce zkouškou neprošli vůbec; tento člověk nicméně dokáže 
zkouškami projít v jiných ohledech. Takhle se s tím poprat a zkouškami projít či neprojít přiměřeně 
–  taková  je  kultivační  praxe.  Kdyby  každý  mohl  projít  každou  zkouškou,  nepotřebovali  byste 
praktikovat kultivaci a hned byste se stali Buddhou. Není to pravda? Ale měl bys to brát vážně, 
když zkouškou znovu a znovu neprojdeš.  Považovalo  by se to  ještě  za praktikování  kultivace, 
kdybys to nechal pokračovat dlouho? 

 

Otázka: Než jsem studoval Zhuan Falun, bylo léčení nemocí qigongem mým zaměstnáním. Když  
jsem se začal učit  Falun Gong, tuto profesi  jsem opustil.  Můžu se teď učit  čínskou medicínu a  
akupunkturu a provozovat je jako povolání? 

Učitel: To  rozhodně  není  problém.  Čínská  medicína  je  forma  lékařského  léčení  v  lidské 
společnosti. Je to lidská věc a není v rozporu s kultivační praxí. Co se týká léčení nemocí qigongem, 
řeknu  ti,  abys  to  určitě  nedělal.  Myslím  si,  že  pokud  se  dokážeš  naučit  čínskou  medicínu  a 
akupunkturu, není to problém – můžeš se ji učit a dělat ji. 

Otázka: Máme zde malý počet studentů a žijeme roztroušeně. Nemáme to skvělé prostředí pro  
učení se Fa jako v Číně. Jak můžeme vytvořit lepší prostředí? 

Učitel: Víte, že za starých časů, když jsem šel do Pekingu, abych vyučoval Fa, bylo na prvním 
semináři jen přes dvě stě lidí? A přesto je jich teď sto milionů. Všichni z vás máte závazek říct o Fa 
druhým lidem. Nebude v budoucnu víc lidí?  Prostředí si člověk vytváří  sám. Je opravdu velmi 
dobré mít víc lidí,  kteří praktikují  kultivaci společně.  Lidé si mohou vyměňovat názory, učit  se 
jeden od druhého, pomáhat si zlepšovat se a mluvit o věcech, které se při praktikování kultivace 
přihodily. To zvýší důvěru člověka v kultivační   praxi.  Když se dělá  cvičení  ve skupině,  je  tu 
zároveň silné energetické  pole,  a  to  rozhodně praktikujícím prospívá – to  je  jisté.  Praktikuje-li 
člověk  kultivaci  sám,  když  je  zaneprázdněný,  může  na  ni  zapomenout  nebo  dělat  cvičení 
nepravidelně v dřívějších nebo pozdějších hodinách. Každopádně je nepochybně línější. 
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Otázka: Proč je to tak, že všichni lidé, které vidím v jiných dimenzích, se zdají být ze Západu –  
někteří jsou dokonce andělé s křídly – a nikdy jsem neviděl Asiaty? 

Učitel: Pokud jsi to viděl, nech to být. Kdybych ti to jasně vysvětlil, obávám se, že by sis mohl 
vyvinout připoutání  nebo špatné pochopení.  Může se zdát,  že  naši  žáci  jsou dnes Číňané nebo 
vypadají  jako  Švédové  nebo  jiný  typ  bělochů,  ale  možná  jste  jiné  rasy.  Vesmír  je  nesmírně 
obrovský.  Možná,  že až uspěješ  v kultivaci,  půjdeš do nebes  bohů,  kteří  vypadají  jako lidé ze 
Západu. Možná je tohle ten případ. Neříkám, že to musí být ten případ – nevyviň si připoutání. 
Neměl bys být od teď radostí bez sebe a zmatený a přestat praktikovat věci ve škole buddhismu. 
Pokud nepraktikuješ systém, který vás dnes učím, nebudeš se na to místo moci dostat. Když řekneš: 
„To,  co  nás  Mistr  učí,  patří  do   školy  buddhismu,  takže  se  zítra  půjdu modlit  do  katolického 
kostela,“ nebudeš schopný se tam vrátit.  Řekl jsem, že moje učení jsou založena v buddhistické 
škole, ale to, co vysvětluji, je Fa vesmíru. Která škola by nebyla v rozsahu vesmírného Fa zahrnuta? 
Takže tohle je ten důvod. Při vyučování Fa se vyjadřuji jasněji a jasněji. To nemusí být pro vaši 
kultivační praxi moc prospěšné. Sami se k těmto věcech musíte osvítit a kultivovat se.  

 

Otázka: Zkoušel jsem jednoho příbuzného přesvědčit, aby přestal praktikovat jistý qigong. Jedné  
noci jsem se ve snu dobře neovládal  a přijal  jsem od něho  guanding.  Hodně špatných věcí  se  
dostalo dovnitř. Když jsem se vzbudil, cítil jsem bolest hlavy a od té doby mám často bolesti hlavy.  
Co mám dělat?  

Učitel: Dobře ses neovládal. To jest, nenamítal jsi, když se ti chystal udělat  guanding – žádná 
námitka znamená, že jsi to chtěl. Kvůli chvilkové slabosti jsi s jeho  guandingem souhlasil. Tuto 
lekci si musíš zapamatovat a příště se dobře ovládat. Neboj, tohle je zkouška. Tvůj pocit bolesti 
hlavy je falešný; učí tě, aby sis zlepšil svou kvalitu osvícení. Procházení zkouškami ve snech není 
částí tvé kultivační praxe. Zkouší tě za toho stavu, aby se vidělo, zda je tvoje kultivace pevná – o to 
tam jde.  Pokud se  dokážeš  ovládat  velmi  rozhodně dokonce  i  ve  snech,  znamená  to,  že  tvoje 
kultivace na této úrovni a v této věci je pevná. To se ale vztahuje jen k tvé situaci v tento daný  
okamžik. Hodně snů nemusí byt sny. Pokud opravdu přijde démon, bude to jiná situace. 

 

Otázka: Mistře, jednou jste řekl, že tento náš svět je špinavý. Také jste řekl, že věci odsud jsou  
pro tu druhou stranu cenné. Jak se to dá vysvětlit? 

Učitel: Pokud vezmeš něco neporušeného z tohoto světa do toho světa, nikdo by to nechtěl.  
Považovalo by se to za tu nejšpinavější věc, dokonce špinavější než výkaly – taková je pravda. 
Přesto jsou látky z tohoto světa cenné, když se té říši přizpůsobí procesem přeměny; takový je ten 
vztah. Jinými slovy, některé látky odsud odešly, ale látky, které tu jsou, sem spadly seshora. Je to 
prostě takovýto vztah. Všechna nebeská tajemství jsou odhalena. 

Otázka: Když někdo praktikuje kultivaci do bodu, kdy vystoupí jeho nesmrtelné dítě, jeho třetí  
oko (tianmu) vidí to nesmrtelné dítě. Jaké je měřítko pro dosažení střední úrovně? 

Učitel: Praktikující některých kultivačních metod ve světském světě to mohli v minulosti vidět. 
Například to bývalo tak, že v taoistické škole, když nesmrtelné dítě (yuanying) vyrostlo do velikosti 
sedmi až osmiletého dítěte, hlavní duše člověka (yuanshen) vstoupila dovnitř, aby ho ovládala, a 
nesmrtelné  dítě  vyskočilo  z  těla.  Tohle  se  nazývalo  zrození  nesmrtelného  dítěte.  Bylo  příliš 
rozradostněné, než aby se drželo zpátky – konec konců to bylo tělo Buddhy – a chtělo vyjít ven, aby 
se mohlo hýbat a hrát si. Pokud ve vašem těle nesmrtelné dítě vidíte a nevychází ven, neříká se 
tomu zrození nesmrtelného dítěte. Ale naše praxe mu nedovoluje ven vyjít nebo aspoň ne během 
současného období. Jak jsem právě řekl, tohle je jediná dimenze, o kterou ještě nebylo postaráno, a 
je to tu velmi špinavé a nebezpečné.  Když se řešily dimenze horních úrovní, mnoho bytostí ve 
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skutečnosti do této dimenze přišlo – i špatné věci z velmi vysokých úrovní přišly. Někteří lidé, které 
vidíte kráčet po ulicích, nejsou ve skutečnosti lidmi. Pokud máte tu schopnost, podívejte se na tento 
svět  a  uvidíte,  že  je  tu  mnoho  mimozemských  bytostí.  Přesto  vypadají  jako  lidské  bytosti  a 
nemůžete je rozpoznat. Všechno tohle je třeba vyřešit. 

Jaké je měřítko pro dosažení střední úrovně? Můžeš vědět, ke které úrovni se budeš schopen 
kultivovat? Kde je tvá střední úroveň? Aby se zajistilo, že můžeš praktikovat kultivaci, tohle je to, 
jak se ti  vyučuje kultivace.  Takže nemáš to  jak vědět  a nemáš dovoleno vědět.  Jakmile  to víš, 
vyvineš si připoutání k samolibosti nebo jiná připoutání – nemáš ani ponětí, co bys mohl provést. 
Někteří lidé v minulosti, kteří takto kultivovali, se zničili. Náhle se člověk jednoho dne uviděl s 
podobou Buddhy, takže vyšel na veřejnost, aby se stal  qigongovým mistrem. Říkal si: „Já jsem 
Buddha.“ A pak šel a podle těch věcí se choval. Odmítal kohokoliv poslouchat, dokonce i svého 
mistra. Můžeš tvrdit, že tebe to nezláká, ale to je současný stav, ve kterém jsi. Jakmile toto prostředí 
opustíš a něco uvidíš, nepohne to s tebou? Takže aby se zaručilo, že každý bude moci postupovat 
rychleji,  nemají  někteří  lidé  dovoleno  vidět.   Nicméně  hodně  lidí  dovoleno  vidět  má;  situace 
každého  je  jiná.  Máme  také  mnoho  učedníků,  kteří  jsou  na  pokraji  dosažení  dovršení.  Ve 
skutečnosti ho už dosáhli. Jen nemají dovoleno, aby se pohnuli. Ale zdá se, že hodně věcí vědí. 
Někteří  lidé  se  mnou mluví  a  vidí  mě a  chtějí  se  mnou komunikovat.  K tomuto  jevu předtím 
nedošlo, protože by bylo nemožné, aby se to stalo. Ukazuje to, že naši žáci se v kultivaci rychle 
zlepšují. 

 

Otázka: Potkal jsem nějaké učedníky, co se vytahovali, že jsou lepší než všichni ostatní, a chci se  
od nich prostě distancovat. Je to normální jev nebo to značí, že si v kultivační praxi nevedu dobře? 

Učitel: O tomhle se dá říct jen to, že je to normální jev. Někteří lidé tato připoutání mají. Někteří 
naši studenti nemohou vystát,  když zaregistrují připoutanosti přivozené myšlením určitých lidí – 
hlavně nových studentů, protože jejich myšlenky jsou zobrazeny více. Tím není řečeno, že se tito 
žáci nekultivují dobře. Je to proto, že jejich připoutanosti, které ještě nebyly odstraněny, se ukázaly. 
Takovéto je praktikování kultivace. Nemůžeš říct, že někdo není dobrý, když u něj vidíš připoutání. 
A ani nemůžeš říct, že kultivoval k vysoké úrovni, když ho vidíš, že něco dobře vykonal. Člověk 
může být posuzován jen jako celek. 

 

Otázka: Mistře, v jingwenu „Vysvětlení k Zákonu“ jste napsal, že „Když podporujete zlé démony  
lidskou stránkou, …“ Co jsou to ti „zlí démoni“? 

Učitel: Co jsou to démoni? Jsou to jen démoni. V tomto vesmíru vždy byli démoni. Démoni, o 
kterých mluvíš, jsou hlavně věci démonické povahy, které se projevují xinxingem nebo myšlenkami, 
což znamená, že v lidech je stále ještě démonická povaha. To znamená, že naši žáci mohou někdy 
fungovat jako démoni jeden vůči druhému. Jednou za čas může člověk rozrušit druhé jako démon. 
Ale nemůžete říct, že je to démon – můžete jen říct, že hrál tuto roli. Možná je ta osoba celkem 
dobrá. Pořád se kultivuje, jen v té době neudělal něco správně, a tak působil pro druhé jako démon. 
Jsou také nějací lidé, kteří mají poměrně víc myšlenkové karmy. Démoni, o kterých se hovoří v 
jingwenu „Vysvětlení k Zákonu“ jsou ti, kdo poškozují Fa a škodí vaší kultivační praxi. Není to tak, 
že já vás před těmito druhy démonů nemohu ochránit. Řeknu vám, že každá situace, která se během 
procesu kultivace objeví, má co do činění s vámi, takže se musíte kultivovat.  

 

Otázka: Jak by měla ta strana, která získala Fa, napravit Fa? 

Učitel: Ptáte se na jingwen „Vysvětlení k Zákonu“. Nevysvětlím vám ho tady dopodrobna. Ať už 
chápete jingwen „Vysvětlení k Zákonu“ jakkoliv, nebude to špatně; to jen rozsah vašeho pochopení 
je omezený. Ve skutečnosti jsem ho nenapsal jen pro vaši lidskou stránku, spíš jsem to napsal pro tu 
vaši stránku, která byla plně zkultivována. Takže ať to chápete do jakékoliv míry, je to v pořádku. 
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Otázka: Učedníci ze Xinjiangu se touží setkat s Mistrem. 

Učitel: Žádají mě, abych tam šel. Znám vaše pocity. Děkuji všem. Lidé v mnohých oblastech 
chtějí, abych přišel. Uvidíme, zda budou ty správné příležitosti. 

 

Otázka:  Opravdu chci  pomoct  šířit  Fa,  ale  někdy se bojím,  že  to možná neudělám dobře a  
nechtěně poškodím Dafa. Jak bych to měl vyřešit? 

Učitel: Mluv o svých vlastních zkušenostech  při učení se Fa. Nehovoř o Fa, jako by ta slova 
byla tvoje – nemluv o Fa s mylnými výklady. Mluv o svých vlastních zkušenostech. Pokud se bojíš,  
že Fa poškodíš, můžeš hovořit o tom, co jsi ve Fa zažil a pochopil a tak dál. Pak přidáš následující 
slova: „Význam tohoto Fa je opravdu hluboký. Tohle je jen to, jak ho teď odsud, kde v kultivaci 
jsem, chápu já.“ Když to uděláš takhle, Fa to nepoškodí. Popřípadě můžeš tomu člověku povědět 
Učitelova slova a  nechat  ho,  ať je  pochopí sám. Žádná z těchto metod Fa nepoškozuje.  Pokud 
řekneš druhým má slova tak, jako by byla tvoje,  neúmyslně se vytvoří špatný účinek. Někdy člověk 
přidá do Fa své vlastní názory a prohlásí, že význam určitých slov je takový nebo onaký. Je strašné, 
když  předkládá  své  výklady.  Nevykládá  Fa  svévolně?  Fa  má  ve  skutečnosti  hluboké  vnitřní 
významy – nemůže ho vykládat ani v nejmenším. Může říct jen tohle: „Uvědomuji si, že je ve Fa 
tento význam a jsou tam ještě vyšší vnitřní významy.“ Takto to bude v pořádku. 

Otázka:  Musíme  praktikovat  wuwei  (nečinnost)   a  nezasahovat  do  běžných  lidských 
záležitostí.  Mezitím musíme ve  všech  situacích  zvažovat  zájmy druhých.  Jak  máme tento  vztah  
vyvážit? 

Učitel: Jedním z principů Fa, který učím, je to, že každý musí kultivovat své vlastní srdce a mysl 
a proměnit se v dobrého člověka – lepšího člověka – a dokonce splnit měřítko vysokých říší. Když 
se objeví problémy, hledejte příčiny v sobě. Když se pletete  do společenských záležitostí,  které 
spatříte, nemuseli byste je vyřešit správně a mohli byste udělat chyby. Proto byste to měli dělat co 
nejméně  nebo  to  nedělat  vůbec.  Uvažujte  o  tomhle:  proč  se  mniši  v  minulosti  drželi  dál  od 
světského světa? Mnich si dokonce zacpal uši vatou, aby celý den neslyšel, protože nechtěl  nic 
poslouchat. Zacpal si ústa roubíkem, aby nemluvil. Objevil, že se posloucháním dostanou dovnitř 
špatné věci. Zdálo se mu, že všechno způsobuje karmu. 

Víte, kdo je to zlý člověk? Proč je zlý člověk zlý? To proto, že mysl člověka je naplněna příliš 
mnoha špatnými věcmi. Naučil se příliš mnoho špatných věcí a jeho mysl je plná zlých myšlenek. 
Je  to  zlý  člověk,  bez  ohledu na to,  zda  je  to  očividné  nebo ne.  Takže  odkud tyto špatné  věci  
pocházejí?  Nepocházejí  z  toho,  co slyšel?  [Ten mnich  má pocit:]  „Nic  nechci,  špatným věcem 
nenaslouchám, ignoruji všechno, co vidím a nic neposlouchám.“ Co je dobrý člověk? Jste dobrým 
člověkem tehdy, když je vaše mysl plná dobrých myšlenek. Pokud jsou ve vaší mysli jen dobré 
myšlenky, to, co děláte, bude splňovat měřítko. Veškeré chování je řízeno mozkem člověka, takže 
to, co děláte, budou určitě dobré věci. Když se jako kultivující pořád rádi mícháte do záležitostí 
běžných lidí, budete dělat chyby, protože nemůžete vidět předurčená uspořádání. Pokud je to vaše 
zaměstnání, samozřejmě, že to nemůžete ignorovat. Pokud v běžné lidské společnosti vidíte, jak 
někdo někoho kopne nebo ho proklíná nebo pokud vidíte lidi, jak spolu kvůli hádce bojují, a vy se 
do toho vložíte,  abyste někoho obránili  před nespravedlností,  pak byste se do těch věcí míchat 
neměli. Proč?  Jsou tu policisté a lidé na úředních postech. To, že se ve věci angažujete, se rovná 
zasahování. Kromě toho může být to, co děláte, nesprávné. Pokud jeden člověk ve svém minulém 
životě dlužil té druhé osobě kopanec, prostě to v tomhle životě splatil. Když zasahujete, nebude to 
moci zaplatit. Z pohledu obyčejného člověka jste udělali dobrou věc. Pro boha, který tento incident 
uspořádal,  aby  vyrovnal  karmický  dluh,  jste  ale  učinili  špatnou  věc,  protože  kultivující  už  se 
nemůže měřit měřítky obyčejných lidí. Tohle má objasnit tu otázku, že byste neměli provádět tyto 
záměrné činy. 
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Jak byste  měli  mít  zájmy druhých na paměti  ve všech situacích?  Jelikož jsem řekl,  že  vaše 
kultivační praxe by měla být maximálně v souladu se společností běžných lidí, musíte si s lidmi 
udržovat  kontakt.  A tak  budou záležitosti,  které  zahrnují  sebezájem.  Řekl  bych,  že  není  dobré, 
pokud  jste  ještě  opravdu  sobečtí,  v  situacích  myslíte  nejdřív  na  sebe  a  nehledíte  na  druhé. 
Koneckonců  si  stále  musíte  udržovat  kontakt  s  lidmi  ve společnosti.  Když tam v práci  sedíte, 
chladní a s odstupem, řekl bych, že vás šéf vyhodí. Stále ještě musíte dodržovat způsob života v 
lidské společnosti. Musíte mít s lidmi kontakt, být k lidem hodní a než něco uděláte, ohlížet se na 
druhé. V dnešní společnosti chtějí někteří podnikatelé jen sebrat všechny peníze z kapes druhých 
lidí, aby okamžite zbohatli. Co se týče této otázky, myslím si, že evropští běloši, co podnikají, mají 
velice dobrý stav mysli. Bělošský podnikatel považuje své podnikání za profesi a povinnost a dělá ji 
z celého srdce podle svých nejlepších schopností. Nevadí mu dokonce ani to, že má jen jednoho 
zákazníka za den. Považuje to za svoje zaměstnání, je to součást života, něco dělá a pokud dokáže 
uživit sebe a svou rodinu a trochu ušetřit, je to v pohodě. Tohle je stav lidského bytí. Dnes je lidská  
touha rychle zbohatnout strašně silná. Taková mentalita je řídí. Lidé si zkrátka navzájem ubližují, 
jako by chtěli získat a dát si do kapes všechny peníze druhých. Co budou druzí lidé dělat? Proč 
nepřemýšlejí  o strastech druhých lidí? Dělají věci bez toho, aniž by se na druhé vůbec ohlíželi. 
Tohle je mentalita zkaženého lidstva v dnešní lidské společnosti. Když něco děláte, přemýšlejte o 
tom, zda to mohou druzí snést – taková by měla být lidská bytost. 

 

Otázka: Řekl byste nám prosím znovu o významu jingwenu „Držte se střední cesty”?

Učitel: Všichni žáci by měli vědět, že byste neměli chápat Fa s lidskými emocemi a myšlením. 
Jednoduše řečeno, to je ta pointa. Někdo se mnou například dnes dělal rozhovor. Zeptal se mě: „Co 
takhle, kdybyste nám řekl, jaký je vnitřek a vnějšek vesmíru?“ Pověděl jsem mu: „Koncept, který 
jste zmínil, pochází z lidského uvažování. V tomto vesmíru není nejaký vnitřek a vnějšek, jak jste 
naznačil – takový koncept tam není. To, co jste pověděl, bylo z myšlenek a uvažování člověka.“ To, 
co se vám snažím povědět, je to, že musíte také přeměnit své lidské uvažování. To znamená, že ve 
vašem každodenním životě nebo v pochopení Fa už se k tomu opravdu nemůžete stavět s lidským 
uvažováním a nesmíte chápat Fa s těmi lidskými látkami, kterých se pevně držíte a neodhodíte je. 
Povrchový význam jingwenu „Držte se střední cesty” je nechodit do extrémů. 

 

Otázka: Učiteli, řekl jste, že mocná ctnost velkých Buddhů na nebesích byla všechna kultivována  
jimi samotnými. Když je ale těžké kultivaci v Buddhovských rájích praktikovat, znamená to, že se  
všichni musí vrátit do tohoto lidského světa, aby praktikovali kultivaci?  

Učitel: Ve vesmíru jsou dva zdroje bytostí: jedny se narodí rodičům a ty druhé jsou výsledkem 
pohybu hmoty ve vesmíru. Říše uvědomění bytosti vytvořené v dané sféře je právě tak vysoká jako 
ta říše. Ta bytost není znečištěna ničím na nižších úrovních a nemusí splňovat žádná měřítka pro 
nižší úrovně. Od okamžiku, kdy se zrodí, řídí se měřítky té říše. Nemusí v té říši žít? Pak jsou druzí, 
kteří  se  tam  dostanou  kultivací.  Já  zde  kladu  důraz  na  praktikování  kultivace,  protože  jste 
kultivující.  Ve skutečnosti  se  ta  část,  která  se  tam  nahoru  dostane  prostřednictvím  kultivace, 
představuje ve vesmíru nesmírně malý počet. Většina bytostí pochází ze svých říší. 

 

Otázka: Velmi mě dojímá nadšení mnoha studentů při šíření Fa, ale sám jsem často apatický. Co  
mám dělat, abych tento stav mysli změnil? 

Učitel: Ohledně tohoto nemám žádné požadavky. Neřekl jsem, že naši žáci musí jít šířit Fa nebo 
Fa předávat druhým. Když někdo to nadšení nemá nebo když poté, co Fa získá, ho šířit nechce, je to 
v pořádku. Nejsi zavázán to dělat a nepovažuje se to za špatné. Přesto říkáme, že ty, jako student, by 
jsi o Fa říct druhým měl, když je vidíš trpět, protože máš slitování. Žádná peněžní částka ani žádný 
druh pomoci,  který jim poskytneš,  nebudou tak dobré, jako povědět  jim o Fa, a učinit  to je ta 
nejlepší věc.
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Otázka: Když neděláme cvičení při hudbě, ovlivní rychlost našich pohybů výsledek? 

Učitel: Bez ohledu na to, jak rychle to děláte,  nebude to příliš rychlé; bez ohledu na to, jak 
pomalu to děláte, nebude to příliš pomalé. Rychlost není pevně daná. Posilujete mechanizmy, takže 
to není tak, že to musí být přesně jako u mně. Ale když cvičíte, rychlost by měla být víceméně ta 
samá jako na audio nahrávkách. Pohyby by měly být ty samé a ve správném pořadí, když je děláte 
ve skupině.  

 

Otázka: Nesmrtelné dítě přestane růst, když dosáhne velikosti člověka. Musí tedy děti čekat, až  
vyrostou, aby praktikovaly kultivaci?  

Učitel: Jak by se mohly lidské bytosti srovnávat s nesmrtelným dítětem? Nesmrtelné dítě přijde s 
praktikováním kultivace. Není spousta dětí, které kultivaci praktikují? 

 

Otázka: Myšlenky druhých lidí mohou často vstupovat do mojí mysli. Když je někdo ospalý, chce  
se mi také spát; když je naštvaný, jsem nešťastný. 

Učitel: Tohle je stav, který se u člověka při praktikování objeví. Znamená to, že všechny tvoje 
póry jsou otevřeny a ty můžeš vnímat vnější vzkazy. Není to nadpřirozená schopnost. Je to jen stav 
v kultivačním procesu: Když někdo trpí bolestí někde v těle, cítíš to také; když někdo někde zažívá 
bolesti, tobě také není dobře; když je někdo šťastný, ty jsi šťastný současně. Ve skutečnosti je to 
stav,  který  se  objevuje,  když  je  celé  tvoje  tělo  otevřené.  Ale  rychle  to  pomine.  Čím  rychleji 
postoupíš v kultivaci, tím rychleji tento stav pomine. 

 

Otázka: Slyšel jsem, že v Číně byl žák, který zemřel nedlouho poté, co se naučil Fa. Než zemřel,  
trval na tom, že nebude brát žádné léky. Proč by člověk zemřel, když se nebál ani smrti?

Učitel: Když nemocný člověk nebere léky, z povrchu můžete poznat, jestli je to kvůli tomu, že 
hluboko uvnitř  po mně chce,  aby jeho chorobu vyléčil,  nebo protože se rozhodně považuje za 
praktikujícího. Kdyby se běžný člověk nakazil smrtelnou chorobou a trval na tom, že nebude brát 
léky, ať se děje, co se děje, zemřel by? Zemřel, není to tak? Nastal čas, aby zemřel, a tak zemřel, 
protože byl běžný člověk. Jak by se mohl život běžného člověka lehkovážně prodloužit? Tvrdil, že 
dělal cvičení.  Všichni o tom přemýšlejte:  Když cvičíte Falun Gong a čtete knihy, dělá to z vás 
učedníka Dafa? Pokud nepostupujete pilně vpřed a nechováte se opravdově podle měřítek, která 
jsem vás učil, jak byste mohli být mým učedníkem? To, zda jste mým učedníkem, závisí na tom, 
zda vás  za  učedníka  uznám.  Jinými slovy, dosahujete  měřítka  pro učedníka?  Pokud každý den 
provádíte cvičení jen jako dělání nějakých fyzických cvičení, pokud čtete knihy bez toho, abyste se 
přizpůsobili  obsahu,  pokud nepostupujete  pilně  vpřed  a  nechováte  se  podle  požadavků z  knih, 
můžete být mým učedníkem? Nejste stále obyčejná osoba? Řekněme, že běžný člověk onemocní a 
jako  tonoucí  osoba,  která  doufá,  že  se  chytne  stébla  slámy, si  uvědomí,  že  já  můžu  odstranit 
chorobovou karmu člověka. Protože je u tohoto systému praktikování porozumění, že by se neměly 
brát léky, když se rozpouští  karma,  dělal  cvičení  s  nesprávným pochopením,  že když bude jen 
vykonávat cvičení a nevezme léky, uzdraví se a nezemře. Nejenom, že je obyčejný člověk, ale stále 
má tak silné připoutání. Jak by mohl nezemřít?  

Dafa je důstojný a kultivační praxe je vážná věc. Jak může  být život člověka, který má skončit, 
neuváženě  prodloužen  nebo  obyčejnému  člověku  dovoleno,  aby  dosáhl  dovršení  a  stal  se 
Buddhou?! Musíte kultivovat svou mysl. Nepočítá se, když se vaše mysl od základu nezmění. Za 
projití  zkouškou  se  nepovažuje,  když  se  zdánlivě  činíte  dobře,  ale  uvnitř  stále  máte  trošku 
připoutání,  kterého  si  sami  nevšimnete.  To  proto,  že  tohle  je  ta  nejzávažnější  věc.  Musí  se 
uskutečnit opravdu zásadní změny. Víte, že mnozí lidé praktikují Falun Gong a že značné množství 
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z nich se vyléčilo z rakoviny nebo z jiných smrtelných nemocí. O tomhle vám nemusím vykládat, 
protože všichni naši studenti to vědí. 

Byli také nějací kriticky nemocní lidé trpějící na rakovinu nebo jiné smrtelné choroby, kteří přišli 
praktikovat Falun  Gong, ale stejně zemřeli. Proč?  I když ta osoba měla plno řečí o praktikování  
Falun Gongu, její mysl svou nemoc vůbec neopustila. Někteří lidé mohou uvažovat takto: „Byl do 
praktikování celkem dychtivý. Vyprávěl nám o neužívání léků a také nám radil, abychom se vzdali 
připoutání k nemoci. Dokonce pomáhal druhým, aby se Fa učili.“ Ale to nemusí nutně znamenat, že 
on sám to opustil – nevíte, co měl v mysli. Tohle ukazuje, jak složitá ta otázka je. Žádal po druhých,  
aby se té připoutanosti vzdali, protože věděl, že to může Učitel slyšet. Chtěl, aby to Učitel slyšel. 
Abych to řekl přímo, snažil se Učitele podvést. Jeho skutečný záměr byl: „Učitel se o mě určitě 
postará  za  všechny  ty  věci,  co  jsem  udělal.  Čtu  knihy,  dělám  cvičení  a  říkám  ostatním,  aby 
kultivovali, takže Učitel mou nemoc určitě odstraní.“ Vidíte, že na povrchu přestal brát léky, říkal ta 
slova a choval se podle mých požadavků pro praxi. V zásadě ale měřítko pro kultivujícího opravdu 
nesplňoval. Pořád si myslel: „Pokud tohle budu dělat, Mistr mě určitě zbaví nemoci.“ Pořád ještě 
takto uvažoval. Vykořenil svou touhu, aby ho Mistr zbavil jeho nemoci? Nebyla ta touha stále vryta 
a ukryta v jeho mysli?  Nesnažil se v tom případě podvést druhé i mě? Ve skutečnosti podváděl sám 
sebe. Jak mohl být v tom případě vyléčen ze své nemoci? 

Nicméně, my často dáváme šanci lidem, kteří jsou vážně nemocní a věci pozdržujeme. Datum 
nemocničního rozsudku smrti už dávno přešel. Uplynula dlouhá doba, ať už to bylo půl roku, rok,  
nebo několik let. Pořád tomuto člověku dáváme šance a čekáme, až to své připoutání odhodí. On se 
ho prostě nevzdává. I když nic neřekne, jeho mysl je často rozrušená následujícími myšlenkami: 
„Protože praktikuji Falun Gong, má nemoc pravděpodobně zmizela. Protože praktikuji Falun Gong, 
možná  bude vyléčena.“  Nedovede  se  opravdově  považovat  za  kultivujícího  učedníka,  který  na 
nemoc  vůbec  nemyslí.  Už  jsem  říkal,  že  na  vás  nemám  skoro  žádné  požadavky.  Všechno  je 
neomezeno – záleží jen na vaší mysli. Kdybych se nedíval ani na vaši mysl, mohl bych vás ještě 
zachránit?  Ve skutečnosti,  bez  ohledu  na  to,  jakou  kultivační  cestu  člověk praktikuje,  musí  se 
proměnit jeho mysl. Rozdíl je v tom, že náš kultivační systém míří přímo na vaši mysl. 

 

Otázka:  Čím víc  Fa studuji,  tím víc  si  uvědomuji,  že  moc Fa je  bez  hranic,  že  všechno je  
obsaženo v té bezhraničnosti a že to nemá konce. Učiteli, řekl byste mi prosím, proč je to tak? 

Učitel: „Všechno je obsaženo v bezhraničnosti“ – tohle je také druh zkoušky. Až pocítíš, že se 
blíží dovršení, tento pocit už mít nebudeš. Tvůj pocit je velmi dobrý. Bez ohledu na to, jak se cítíš,  
nevěnuj tomu moc pozornosti. Někdy může člověk vystoupit velmi rychle, když se zlepší. Ale když 
přijde do té části těla, která je ve Třech říších, bude neuvěřitelně těžké učinit jediný krok vpřed. Je 
to tak těžké, že jednoduše nejsi ochotný se rozloučit se svým lidským uvažováním. Tohle je situace, 
které jsem si všiml. 

Otázka: Učiteli, často říkáte, že čas tlačí. Na druhé straně jste také řekl, že Dafa se rozšíří mezi  
obyčejnými lidmi široko daleko na dlouho dobu. Neprotiřečí si to? 

Učitel: Opravdu říkám, že čas tlačí. Řekl jsem, že nezachraňuji jen lidi. Až dosáhnete dovršení, 
musím ještě udělat další věci, o kterých vám nemohu říct. Nemohu učit Fa v lidském světě dlouho. 
Když  říkám,  že  čas  tlačí,  měli  byste  prostě  zrychlit  svou  kultivaci.  Nevykládejte  si  má  slova 
nesprávně  ani  si  je  nepleťte  s  nějakými  řečmi  o  katastrofách,  o  kterých  dnes  vyprávějí  zlá 
náboženství. Čas pro kultivaci opravdu dost tlačí. Nedojde ke katastrofě, ale pro konec kultivace 
existuje konečný termín. Jakmile se jednou odhalí celá pravda, všechno skončí a vám už nebude 
dovoleno se kultivovat. Ale lidstvo bude pokračovat. Kultivační praxe bude existovat navždy, i když 
to bude v kultivační formě budoucnosti. 
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Otázka: Když člověk žijící ve společnosti běžných lidí dělá věci upřímně, je zodpovědný ke svému  
zaměstnání a rodině a není ani trošku nedbalý, považuje se za připoutaného? 

Učitel: Nemohu říci, že to, co říkáš, je špatně, ale ani nemohu v tvých slovech vyloučit nějaké 
velmi silné lidské prvky. To proto, že když se snažíš tyto věci udělat ve společnosti běžných lidí 
dobře, je nemožné, abys je vykonal s uvažováním Buddhy. Nebyl bys schopen takto věci udělat.  
Takže stále máš uvažování lidské bytosti. Tohle je jen projev různých situací na jistých úrovních.

 

Otázka: Moji američtí přátelé si stěžují, že anglická verze Zhuan Falunu je těžká na pochopení.  
Mohl byste nám prosím povědět o vyhlídce Dafa u Američanů? 

Učitel: Řeknu ti, že to není tak, že anglická verze je těžká na pochopení. Řekl bych, že anglické 
verze byly přeloženy dobře – ta, co vyšla v USA, je obzvlášť snadná na pochopení. V tomhle Dafa 
je tolik vnitřního významu. Ti Američané, kteří jsou poněkud prostodušší, ho považují za těžký na 
pochopení. Pro mladé lidi, kteří nejsou zvyklí na používání mysli, je opravdu těžké některé věci 
pochopit. Kdo z vás, co tu sedíte, může říct, že snadno rozumíte všemu v Zhuan Falunu? Všichni 
cítíte, že čím víc se ho učíte, tím těžší to je. Víte, že mnich Tang1 cestoval pěšky jedenáct let, aby 
získal buddhistická písma ze Západního ráje. Prošel všemi možnými těžkostmi a nebezpečími a 
když se vrátil, musel sám udělat překlad. Dnes vám bylo Dafa přineseno až sem, ale vy ho stále 
považujete  za obtížný.  Pokud si  nemyslíte,  že  je  překlad dobrý,  můžete udělat  překlady také – 
udělejte lepší. 

V Číně jsme zorganizovali několik studentů, aby tuto knihu přeložili do angličtiny. Trvalo jim to 
dva roky. Pořád mezi sebou diskutovali, protože chtěli pro anglické čtenáře přeložit význam bez 
jakýchkoliv odchylek od originálu. Překonali velké nesnáze. Vy jste ho získali hotový a pořád se 
vám zdá těžký. Pokud je něco opravdu sporné, můžete to porovnat s verzí přeloženou v Číně. V 
Bostonu je jeden ruský žák. Poslouchal jsem ho, když včera hovořil. Každému se zdál jeho proces 
učení čínštiny neobvyklý. Je hodně takových příkladů. Když do toho dáte svou mysl, myslím si, že 
můžete být všichni jako on. 

Co se týče vyhlídky Dafa u Američanů, řeknu ti, že u každé události, každého života a všeho, co 
je v tomto vesmíru uděláno, lze vidět budoucnost od začátku po konec. Jenom budoucnost této mé 
akce nemůže vidět nikdo. Než jsem se to rozhodl udělat, žádná budoucnost tam jednoduše nebyla.  
Ohledně toho, jaká budoucnost bude, pokud dnešní lidská společnost bude pokračovat jako dosud, 
všichni lidé budou ohromně krutí, jako démoni. Samozřejmě, když jsou lidé špatní, zvýší se násilné 
konflikty i přírodní a lidské pohromy. Lidé se mezi sebou zabíjí a bojují a karma stoupá. Jaká je pak 
vyhlídka? Je to opravdu hrozné. Co se týká kultivační praxe, vyhlídka pro Dafa v USA záleží na 
tom, jak dobře Američané Fa získají. 

 

Otázka:  Někteří  Američané  se  domnívají,  že  některé  části  Dafa  jsou  v  protikladu  k  jiným  
významným qigongovým praxím. To často vytváří nějaké problémy. 

Učitel: Řeknu  vám,  vyučuje  se  tak  velký  Fa.  Jen  v  této  knize  je  mnoho,  mnoho  zkoušek 
zaměřených na různé lidi, aby se vidělo, jak bude jejich mysl reagovat. Dafa nelze získat náhodně. 
Například škála sekt a počet falešných qigongů je dnes velký a vedou lidi na scestí. Hodně lidí, kteří 
jsou  schopni  kultivaci  praktikovat,  se  do  nich  zapojilo  jako  do  náboženství  a  některé  z  nich 
praktikují sebevraždu – je to chaos. Řekl jsem, že nezachraňuji jen lidi. Kdybych na tyto špatné věci 
nepoukázal, kdybych vám neřekl, že jsou proradné, jak byste se mohli soustředit na kultivaci bez 
rušení a jak bych se mohl zabývat klíčovou otázkou „žádné druhé kultivační cesty“? Dafa nelze 
získat náhodně. Možná je někdo k těmto věcem připoutaný, a to mu překáží a nechce Fa získat. 
Pokud nechce Fa získat, tak ho nechte být, protože pokud to připoutání neodloží a nepraktikuje jen 
jednu cestu, nebude moct dosáhnout dovršení a způsobí Dafa škodu. Jsou to jeho osobní city, které 

1 Mnich Tang (čti Tchang)— mnich Xuan Zhuang  z dynastie Tang (618 – 907 n. l.).
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mu brání v získání Fa. Dafa je posvátný. Ne každý může Fa získat. Můžeme Fa šířit doširoka, aby 
všichni ti lidé, kteří jsou předurčení nebo jsou ještě schopni Fa získat, ho získali. Ale opravdu je 
řada  lidí,  kteří  Fa  jednoduše  získat  nemohou.  Už  ho  nemají  dovoleno  vidět,  takže  je  jim 
pravděpodobně bráněno. Pokud osobě bráněno není, je velmi pravděpodobně předurčena Fa získat.  

 

Otázka: Na několika snímcích Učitele, které byly oficiálně zveřejněny, jsou znaky rukou odlišné.  
Mohl byste nám povědět jejich význam? 

Učitel: Kromě této fotky, která tu na konferenci visí, nebyly zveřejněny žádné jiné snímky se 
znaky rukou. Znaky rukou jsou velmi složité. Jsou zrovna tak jako všechna ta slova, s kterými vás 
dnes  učím  Fa.  Znaky  rukou  v  pohybu  jsou  jazykem.  Sled  gestikulovaných  znaků  je  pasáží 
vyučovaného Fa. Kdyby to bylo něco, co bych mohl sdělit slovy, nedělal bych dnes pro vás znaky 
rukou.  Důvod je  ten,  že  takový obsah  nelze  vyslovit.  Myslíte  si,  že  to,  co  jsem dnes  řekl,  je  
vznešené; určitě jste si to mysleli. Nemáte ani ponětí, o kolik vznešenejší než tohle jsou ty znaky 
rukou – ukazují  pravdu. Když jim dokážete  porozumět,  je to  v pořádku; když ne,  je to  také v 
pořádku. 

 

Otázka: Myslím si,  že bylo zařízeno, abychom přišli  do západní  společnosti  proto,  abychom  
mohli šířit Fa, a že se v pravý čas vrátíme na Východ. Je to tak? 

Učitel: Pokud se mě ptáš, proč jsi emigroval na Západ, nemohu ti to povědět. Dnes si můžeš jít,  
kam chceš. Když říkáš, že se vrátíš na Východ, až dosáhneš dovršení, co bys dělal na Zemi, kdybys 
dosáhl dovršení? 

 

Otázka:  Je  jeden  člověk,  kterému odstranili  transplantovanou  ledvinu  poté,  co  selhala.  Měl  
příležitost učit se Falun Gong a v kultivaci  xinxingu v každodenním životě je pilný a doufá, že v  
tomto životě dosáhne dovršení. Má šanci? 

Učitel: Povím ti, že mnoho z vás se ptalo na operace a jestli můžete ještě bez určité části těla 
kultivovat.  Operace  je  ve  skutečnosti  provedena v  této  lidské  dimenzi  a  nemůže  se ani  trošku 
dotknout těl v jiných dimenzích. Takže to, co je odstraněno, je jen něco v této povrchové dimenzi.  
Základního  těla  (těl)  se  nelze  dotknout.  Jinými  slovy, tamější  tělo  (těla)  je  nedotčené.  Ale  pro 
praktikování kultivace jste závislí na tomto těle zde. Pokud jste opravdu schopni splnit měřítka pro 
praktikování  kultivace,  může  být  pro  vás  učiněn  jakýkoliv  zázrak.  Pokud  však  měřítka  splnit 
nedokážete, nemůže se vám dát nic. Proto je praktikování kultivace vážná věc. 

 

Otázka: Pokud se někdo k něčemu osvítil, ale nejednal podle toho, považuje se ten člověk v této  
věci stále za neosvíceného?  

Učitel: Pokud se někdo k něčemu osvítil, ale nechoval se dobře, „dělá, co je špatné a přitom je si 
toho plně vědom“. Není to tak, že se k tomu neosvítil. Vlastně jsem žertoval. Řeknu vám, že mnoho 
z vás zná principy velmi dobře, ale když čelíte zkoušce, stále se toho připoutání nemůžete vzdát – 
není to tak? Je to pravda? (Všichni odpovídají: „Ano!“) Jaký je důvod? Někteří lidé jednají, aby si 
zachovali  důstojnost, někteří lidé nejsou schopni se vzdát svých citů, že? Takže vědomě udělali 
chyby. Teď jsi kultivující, takže nemůžeš pořád vědomě dělat to,  co je nesprávné. Dříve či později 
tou zkouškou projít musíš. 

 

Otázka: Může klidná voda obsahovat Zhen-Shan-Ren?
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Učitel: Vesmír je tvořen základní vlastností Zhen-Shan-Ren. Nezabývej se jeho chápáním. Je to 
takhle v určitém pojetí a jinak v jiném pojetí. Při praktikování kultivace by tvým motivem neměly 
být ani záliby, ani usilování o znalosti. To by nešlo. Měl by ses soustředit na praktikování kultivace. 

 

Otázka: Pokud se chce někdo kultivovat na úroveň přesahující Arhata, musí si přát nabídnout  
spásu všem vnímajícím bytostem? Je pravda, že pokud člověk toto přání neučiní, může dosáhnout  
jen nižší úrovně?

Učitel: Nevedl jsem tvoje myšlení k tomuhle. Tyto věci jsem neřekl. Z jakého náboženství jsi to 
slyšel? Jaké  přání? Řeknu ti, že tohle je všechno lidský cit. Když už jsi to zmínil, promluvím o tom, 
proč tohle věřící buddhismu říkají.  Nejsou řeči o učinění přání v dnešním buddhismu vytvořené 
člověkem? Nejsou to připoutanosti  záměrného jednání a usilování? V buddhismu mluví o přání 
nabídnout spásu všem vnímajícím bytostem. Domnívají se, že z nich budou Buddhové, pokud si 
přejí nabídnout spásu všem vnímajícím bytostem. Není to vtip? Člověk se může stát Buddhou jen 
opravdovou kultivací, aby té úrovně dosáhl, snášením utrpení a získáním té vznešené říše. Věřící v 
buddhismu teď chtějí nabízet spásu všem vnímajícím bytostem. Jak mohou nabídnout spásu všem 
vnímajícím bytostem bez toho, aby se kultivovali do vysoké úrovně? Ve skutečnosti hodně věřících 
v buddhismu do toho výrazu zahrnuje spoustu připoutání k citům a úmysl se předvádět. Má slova 
dokáží okamžitě proniknout srdcem člověka. Jak mohou lidské bytosti chápat význam „nabízení 
spásy všem vnímajícím bytostem“ na Buddhově úrovni? Když dnes lidé mluví o nabízení spásy 
všem vnímajícím bytostem, není to ve skutečnosti projevem jejich mentality předvádět se a složité 
připoutanosti, která pramení z plané naděje? Je to poháněno připoutáními k lidem a citům, společně 
s myslí předvádět se později. Mohl by být buddhista v Období konce Dharmy v tak ušlechtilé a 
svaté říši? To je nemožné. 

Kromě toho Arhat nemá v úmyslu nabízet spásu všem vnímajícím bytostem. Proč? To proto, 
že Arhat je samoosvícená bytost – to je Arhat. Co je to samoosvícená bytost? Samoosvícená bytost 
se jednoduše kultivovala sama a dosáhla dovršení za Třemi říšemi. Považuje se za toho, kdo uspěl a  
byl osvobozen, takže on prostě nemá touhu nebo cíl zachraňovat druhé. Bódhisattva pouze pomáhá 
Buddhovi v jeho snaze zachraňovat vnímající bytosti. O Bódhisattvě se říká, že zachraňuje lidi do 
svého ráje, ale ona nemá ráj – je v Buddhově ráji. Jestli může volně zachraňovat lidi nebo ne, záleží  
na ochotě Buddhy je vzít. Není to pravda? Vztah je takový, že pokud chce Buddha lidi zachraňovat, 
ona pomůže vykonat konkrétní kroky. 

Otázka: Je pravda, že se jen musím co nejvíc snažit, abych se zbavil připoutaností, ale to, zda  
jsou nebo nejsou odhozeny, je na Mistrovi?

Učitel: Nebyl bych to pak já, kdo se kultivuje? Ten proces je takový, ale nedá se to takto chápat. 

Ve skutečnosti jsi splnil měřítko v okamžiku, kdy zjistíš, že dokážeš identifikovat ten problém a 
opravdu  rozpoznat  ta  připoutání,  která  bys  mít  neměl.  Mistr  přirozeně  odstraní  látky  z  tvého 
povrchu. Tohle se opravdu nedá považovat za to, že to udělal Mistr, protože to vychází z tvé vlastní  
kultivace. 

 

Otázka: Jak bychom měli řešit vztah mezi ohromným milosrdenstvím a wuwei? 

Učitel: V říši Arhata nebo Bódhisattvy jsou lidské city nahrazeny ohromným milosrdenstvím. 
Lidské bytosti žijí pro lásku a cit. To jest, lidé jsou ponořeni v citu a je pro ně těžké se odtrhnout.  
Člověk nemůže praktikovat kultivaci a postupovat kupředu bez toho, aniž by se osvobodil od citu. 
Co se týká wuwei, to se vyžaduje v kultivační praxi. Tento stav existuje také u někoho, kdo získal 
celkem vysokou říši ve vesmíru.  Ví všechno, ale nechce nic udělat,  i  když je schopný všechno 
vykonat, jako by to bylo jednodušší, než hrát si s hračkami. Řekněme, že jsi student na vysoké škole 
a jsi mimořádně chytrý. Kdybychom sem položili několik velice jednoduchých dřevěných kostek a 
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tebe by požádali, abys s nimi hýbal sem a tam nebo si s nimi hrál, chtělo by se ti to dělat? Nechtělo. 
Všechno by bylo na pohled jasné. Je to jen pár dřevěných kostek, proč si s nimi hrát? Nechtělo by 
se ti pohnout. Wuwei se v praktikování kultivace zdůrazňuje proto, aby se ti zabránilo vytvářet víc 
karmy. V říši ohromného milosrdenství jsi, pokud se osvobodíš z citů a získáš standard wuwei. 

 

Otázka: Pracuji na poloviční úvazek jako redaktor jedné všeobecné publikace. Abychom šířili  
Fa, hodláme publikovat Zhuan Falun a jiná vaše díla. Protože je ale omezený prostor, můžeme jen  
namátkově vybrat určité kapitoly a odstavce. 

Učitel: To není dobrý nápad. Za jedno by umístění Fa tam nebylo vhodné, protože váš časopis 
pokrývá  širokou  škálu  věcí.  Kromě  toho  by  bylo  vybírání  takovým  způsobem  ve  skutečnosti 
citování  vytržené  z  kontextu.  A také  by  to  bylo  těžké  na  pochopení  a  pravděpodobně  by  to 
kopírovali ti takzvaní „učenci“ jako nějakou lidskou věc. Takže tyto věci určitě nedělej a určitě 
neuváděj citace vytržené z kontextu. 

 

Otázka: Učiteli,  řekl jste, že pro dlouhodobé studenty je normální nechodit na cvičební místa  
dělat cvičení. Je to od Učitele dobrý nápad odrazovat je od kultivace v takovém prostředí?

Učitel: Není to tak jednoduché, jak si myslíš. Víš, že musím zvažovat dokonce tyto vaše situace, 
když vás zachraňuji? Když se zeptáš někoho, kdo je v jiné říši a stavu, aby šel, nevíš, že se cítí 
nesvůj. To, co říkáš a děláš, je pro něho silně otravné. Tyto případy existují. Pokud někdo v takovéto 
situaci není a jednoduše nechce vycházet, řekl bych, že musí svůj přístup upravit. Je to pro vás 
přínosem, když jdete cvičit.ven  Pokud opravdu nemáte čas kvůli práci, to je také pochopitelné a 
pak je to na vás. 

Samozřejmě, v Číně jsou případy, kdy chodí ven, aby prováděli cvičení jak ráno, tak večer. Jdou 
ven ve čtyři  ráno a v šest večer po večeři,  aby společně dvakrát denně cvičili.  Zjistili,  že dělat 
cvičení takto je velice dobré. Ale lidé v mnohých oblastech jiných zemí takto necvičí a používají 
různé výmluvy. Řeknu vám, že když děláte to, co jsem vás v tomto systému praxe učil, je zaručeno, 
že nedojde k žádné škodě, jen k užitku. Tvrdíte, že jste příliš zaneprázdnění, že nemáte čas. Ve 
skutečnosti  se  bojíte,  že  nebudete  mít  dost  odpočinku.  Přemýšleli  jste  někdy  nad  faktem,  že 
praktikování kultivace je ta nejlepší forma odpočinku? Získáte takový odpočinek, který spánkem 
získat nelze. Nikdo by neřekl: „Ta cvičení mě tak unavují, že dnes nemůžu nic dělat.“ Člověk by jen 
řekl:  „Cvičení  uvolňuje celé  moje tělo a jsem díky nim v pohodě.  Po bezesné noci  se necítím 
ospalý. Cítím se plný energie. Nezdá se, že by mě to po celodenní práci obtěžovalo.“ Není to ten 
případ? Takže pokud někdo, kdo nechodí cvičit, říká, že nemá čas nebo používá jiné výmluvy, řekl 
bych, že je to úplně kvůli tomu, že nemá hluboké pochopení Fa a postrádá vůli, aby se pilně snažil.  
Samozřejmě, je to úplně jiná situace, když je v tomto stavu dlouhodobý žák. Ale není správné, když 
někdo  toho  stavu  nedosáhl,  a  přesto  tu  výmluvu  používá,  aby  nevycházel  ven.  Praktikování 
kultivace je o kultivování sebe sama. Podvádění druhých je ve skutečnosti podvádění sebe sama. 

 

Otázka: Letadla v dimenzích vyšší úrovně existovala už dávno. Lidé v dimenzích vyšší úrovně  
mohou létat, ne? Proč tedy ještě potřebují používat letadla?  

Učitel: Řekl  jsem  vám,  že  to  není  tak,  že  v  jiných  dimenzích  jsou  všechny  bytosti  jako 
Buddhové nebo Bohové všude v nebesích – bytosti se dost významně odlišují. Jsou také místa jako 
ta lidských bytostí, ale málo. Ale je obzvlášť víc míst, jako jsou ta mimozemských bytostí. Potřebují 
létat a potřebují používat létající zařízení. Nemohu vám o těch všech říct, vést vaše uvažování k těm 
místům a podporovat zvědavost. Bytosti  jsou nesmírně složité.  Ve vesmíru jsou všechny možné 
druhy světů a je tam ohromná různorodost. My teď máme na zemi jen bílou, žlutou a černou rasu 
lidí; tam jsou také zelené nebo modré a dokonce vícebarevné. Jsou tam rozličné rasy všech druhů, 
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na rozdíl od všeho, co si představuješ. Jinými slovy, měl bys o těchto věcech přestat uvažovat s 
lidským stavem mysli. 

 

Otázka: Falun Gong je volně řízený. Jak se to liší od hmatatelné organizační struktury?

Učitel: Je volně řízen a není tam žádná forma organizační struktury. Když chceš přijít, můžeš 
přijít; když přijít nechceš, můžeš odejít. Nemáme soupisku členů. Z povrchu nikdo neví, kdo jsi. 
Není to tak? Každý se učí ze své vlastní vůle. Lidé se například vyptávali, kam šel Mistr, a pak si  
přišli poslechnout přednášku Fa, že? Není to tak,  že jsem vydal mobilizační  rozkaz,  aby každý 
přišel  do  USA poslechnout  si  přednášku  Fa.  Nic  takového  nebylo.  To,  zda  člověk  kultivaci 
praktikuje nebo ne, je naprosto dobrovolné. Jakmile se jednou přijme administrativní forma, jako ta 
běžných lidí, může se vynořit jakýkoliv lidský záměr a připoutanosti člověku zabrání v praktikování 
kultivace a tím způsobí Fa problémy. 

 

Otázka: Co znamená „neopomenutí“ v jingwenu „Neopomenutí v buddhovské povaze“? 

Učitel: „Neopomenutí“ býval pojem v buddhismu; to jest, byl to kultivační jazyk v buddhismu. 
Přemýšlejte  o  tomhle,  lidé  mají  všechny  druhy pocitů,  tužeb  a  různých připoutaností,  všechny 
způsobené city. Jsou početné,  jako například závist,  úmysl se předvádět,  nenávist,  atd.  Každá z 
těchto připoutaností musí být odstraněna. Pokud není některá z nich odstraněna, stále se to považuje 
za  opomenutí.  Člověk  nemůže  dosáhnout  dovršení,  pokud  má  opomenutí.  Člověk  se  musí 
kultivovat, až dokud nezbude žádné opomenutí a žádné připoutání. Bude moci dosáhnout dovršení 
jen tehdy, když už tam opravdu není nic opomenuto. 

Otázka:  Změnila  se  povaha  Zhen-Shan-Ren  pokaždé,  když  Osvícené  bytosti  na  nesmírně  
vysokých úrovních vytvářely nový vesmír? 

Učitel: Otázky tohoto druhu bys už neměl klást. Ani bys na ně neměl myslet. Základní povaha 
Zhen-Shan-Ren zůstává navěky nezměněna. Fa je neměnný, aby se mohly měřit změny v bytostech 
a látkách uvnitř něj.

 

Otázka: Má hudba Falun Gongu kromě pomáhání kultivujícím, aby dosáhli  klidné mysli, nějaké  
jiné speciální ...?

Učitel: Její hlavní úloha je pomáhat lidem dosáhnout co nejdřív klidu. To proto, že když lidé 
hudbu poslouchají, nemyslí na věci běžných lidí, jako soupeření s druhými lidmi, zmatené situace, 
jak si vedou v podnikání nebo kolik peněz vydělávají. Používá se  tento přístup. Hudba se používá, 
aby vyměnila jednu myšlenku za tisíce myšlenek. Do hudby jsou také přidány obsahy Dafa. Takže 
čím víc ji posloucháte, tím příjemnější pro vás je a v tím větší pohodě budete. 

 

Otázka: Můžeme poslouchat Učitelovy přednášky Fa, když děláme klidová cvičení? 

Učitel: Jak byste dosáhli klidu, když posloucháte moje přednášky Fa? Vaše mozkové buňky jsou 
při poslechu Fa velmi aktivní, že? Takže byste nemohli klidu docílit. Poslouchání přednášek Fa by 
prostě mělo být poslouchání přednášek Fa. 

 

Otázka:  Učiteli,  včera  jste  zmínil,  že  s  každým  dalším  praktikujícím  nesete  další  jeden  díl  
utrpení. Bylo mi smutno, když jsem to uslyšela,  protože jsem na cestu kultivační  praxe navedla  
mnoho lidí. 
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Učitel: Věděl jsem, že o této otázce budete přemýšlet. Řeknu ti: takto nepřemýšlej, protože já 
vím, jak na to. Nemusíš se těmi věcmi zaobírat – jen se soustřeď na kultivaci. Když vedeš mnoho 
lidí, aby se učili Fa, dá se říci, že tvůj přínos a ctnost jsou bezmezné a vlastně pomáháš svému 
mistrovi šířit Fa. Tvoje mysl je při přemýšlení o této věci poměrně aktivní. To, co jsem tím myslel,  
bylo to, že s každým dalším praktikujícím se musím postarat o jednu další osobu. Moje starosti 
nejsou takové, jak si je představuješ. Mám bezpočetná Těla Zákona (fashen), které tyto věci dělají. 

 

Otázka: Během meditace v sedě a ve snech létám na obloze, ale nikdy jsem neviděl postavy z  
buddhovské školy oblečené ve žluté. Říkám si, jestli jsem opravdu něco viděl. 

Učitel: Něco  jsi  ve  skutečnosti  opravdu  viděl.  Důvod,  proč  tam  nebyly  žádné  postavy 
buddhovské školy, je ten, že místo, kam jsi šel, bylo jiné. Myslím si, že pokud tyto věci vidíš, prostě 
to nechej být. Nevěnuj tomu příliš moc pozornosti a soustřeď se na praktikování kultivace. Určitě to 
dělej tak. 

 

Otázka: Bohové nahoře už nepovažují dnešní lidi za lidské. Ale včera jste Učiteli řekl, že nikdo  
dnes nemá být lidskou bytostí. 

Učitel: Lidé jsou dnes opravdu zkažení. Bohové už se o ně nestarají. Bohové se nestarají o žádné 
náboženství, protože bohové vidí, že lidstvo je příliš zvrácené a už nepovažují  lidské bytosti za 
lidské.  Ovšem to,  odkud jste přišli  a zda vás zachránit,  jsou dvě odlišné věci.  Ale jsou věci,  u 
kterých nechci, aby je věděly jakékoliv bytosti. Kromě toho jsem neřekl, že můj způsob dělání věcí 
je stejný jako jejich. Je dokonce ještě širší význam toho, co dělám. Lidská společnost se bude i  
nadále vyvíjet. Ti, kdo mohou v kultivační praxi uspět a dosáhnout dovršení, půjdou do nebeských 
rájů na různých úrovních. Ti, kdo dovršení dosáhnout nemohou, ale jsou schopni splnit měřítka pro 
původní lidstvo, se stanou lidmi v příští fázi civilizace. 

 

Otázka: Učiteli,  v jingwenu „Potvrzení“ jste napsal, že bychom měli „potvrzovat, že Dafa je  
správná a opravdová věda...“ Jak to potvrdíme? 

Učitel: Jste  vzdělaní  lidé.  Když  čelíte  lidem,  kteří  nerozumějí  nebo  kteří  nejsou  tak  dobří, 
můžete to potvrdit podělením se o své zkušenosti, znalosti nebo konkrétními výsledky z vaší práce a 
tak dále. 

 

Otázka: Jsem Polák a chci šířit  Fa v Polsku.  Kdy uvidíme materiály v polštině a jak mohu  
pomoci? 

Učitel: Nějací Číňané v Polsku jsou. Někteří z nich studují a cvičí, ale ještě nebyl udělán žádný 
polský  překlad.  Uvidíme,  jestli  se  objeví  příležitost,  protože  překlad  mohou  provést  jen  naši 
učedníci. Pro druhé je těžké knihy Dafa překládat. Stejně jako ty toužím, abych  Zhuan Falun v 
polštině brzy uviděl. Samozřejmě, bylo by dobré, kdybys ho mohl přeložit. 

 

Otázka: Není snadné náležitě představit Dafa z Zhuan Falunu druhým. Někdy se bezděčně mluví  
o poměrně hlubokých věcech, a to je pro lidi neuvěřitelné - na rozdíl od toho, co bylo zamýšleno. 

Učitel: To je pravda. Každý musí tomuto bodu věnovat pozornost. Nepředkládejte to z pohledu 
vašeho pochopení lidem, kteří ještě nestudovali Fa – odradí je to. To, co bezděčně řeknete, už je 
dost hluboké, protože to odráží vaši úroveň. Kromě toho jsou ještě hlubší věci, o kterých nemluvíte, 
ale které jsou ve vašich slovech zahrnuta. Mysl toho člověka na povrchu tyto věci nevnímá, ale jsou 
vnímána jeho myslí hlouběji uvnitř.  Nedokáže to snést. Takže když představujeme  Zhuan Falun 
druhým, musíme mluvit o jeho principech na té nejnižší a nejpovrchnější úrovni, například jak být 
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dobrým člověkem a jak si zvyšovat úroveň. Probírejte takovéto jednoduché principy. Je to jako 
kdybyste  požádali  někoho,  aby  šel  do  školy, ale  mluvili  byste  s  ním  o  konceptech  na  úrovni 
univerzity, i když on ještě nevychodil ani základní školu. Řekl by: „Nechci se to učit – nerozumím 
tomu.“ Nedává to smysl?

 

Otázka: Když někomu chybí noha  a ruka, nemůže sedět s překříženýma nohama a provádět  
pohyby. Jak může kultivovat? 

Učitel: Řekl jsem, že kultivace Dafa je vážná věc. Učím Fa, aby lidé praktikovali kultivaci. To 
jest,  může praktikovat  kultivaci.  Záleží  na jeho srdci.  Bez ruky a nohy máš srdce,  s kterým se 
kultivuješ. I když to budeš dělat s jednou nohou a jednou rukou, myslím si, že se stanou zázraky. 
Rozhodujícím faktorem je srdce člověka. 

 

Otázka: Když medituji ve stavu ding, pokud si už nejsem vědomý tohoto těla, ale cítím existenci  
světla a zvuku, jak mám svou kultivaci prohloubit? 

Učitel: Neřekl jsem vám o tom, co se stane nebo do jakého stavu člověk během klidu vstoupí – o 
těchto  věcech  jsem  nehovořil.  My  zdůrazňujeme  kultivaci  srdce  a  mysli,  a  to  je  to  základní. 
Připoutání k jakémukoliv stavu způsobí, že nebudete moci dosáhnout velmi vysoké říše, a to vás 
ohromně omezí.  Wuwei je  ta  velká  cesta.  Věci,  které  vidíš  nebo slyšíš,  jsou všechno normální 
případy. Nestarej se o ně a nepřipoutej se k nim. 

 

Otázka: Když Prapůvodní duše opustí tělo, neměl bych mít žádný záměr mysli a nechat ji letět?  
Mohu mít úmysl letět výš a v krásnějším postoji? Anebo mohu postoj změnit, například změnit z  
lehu do sedu nebo být otočený k zemi …?  

Učitel: Když  můžeš  létat,  létej.  Nezáleží  na  tom,  jak  letíš,  jestli  v  leže  nebo  v  sedě.  Ale 
nepovažuj to za zábavu. Někteří lidé mě žádali, ať jim předvedu nějaké věci. Dívali byste se na to,  
co vám ukazuji, s lidským uvažováním a jen by vás to pobavilo. Nebyli byste schopni vidět, co je 
opravdu mocná důležitost  božské  síly  Buddhova Fa,  takže  takhle  to  používat  nejde.  I  když to 
můžete udělat, neměli byste to považovat za zábavu. 

 

Otázka: Moje Prapůvodní duše bývala schopná létat vysoko a daleko, když opustila tělo. Proč už  
v poslední době najednou létat vysoko nemůže? 

Učitel: Možná je to tím, že sis vyvinul připoutání. V kultivační praxi nemáš dovoleno takový být 
pořád. Není to dobré, když se to děje tak často, že to ovlivňuje tvoje praktikování kultivace. V 
praktikování kultivace je první a nejpřednější zvyšovat si úroveň. 

 

Otázka: Obdivuji váš Falun Dafa z hloubi srdce, ale říká se, že musíme před vaší fotkou každý  
den zasvěcovat ovoce. 

Učitel: Ve skutečnosti, když bůh zachraňuje v lidském světě lidi, on také jí jídlo, ale ne takové 
jídlo, co jí lidé. Co jí? Víte, že jsem řekl, že pro každý předmět existují jiná těla. On jí ta druhá těla 
vašeho jídla. Jste učedníci a já jsem váš mistr, takže si samozřejmě nepotrpím na etiketu. Když se 
vaše jídlo podává a vy jíte, už jsem si ho na té druhé straně vzal. Nežádal jsem vás, abyste se drželi  
jakýchkoliv otázek formality. Pokud však máte touhu to dělat a opravdu to dělat chcete, nebudu 
protestovat, protože je to vaše přání. Co se týká případů, kdy se mi někteří z vás klaní, řekl bych, že 
budu rád, když se mně nebudete klanět, ale dobře kultivovat. Pokud se mi každý den klaníte, ale 
dobře se nekultivujete, budu při pohledu na vás smutný. Nedává to smysl? Je to pouhá formalita, i  
když to také ukazuje srdce člověka. 
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Otázka: Když jsem nějakým problémem zmaten, hluboce nad ním přemýšlím a v té době přijde  
odpověď z mojí představivosti, někdy dokonce s obrazy, které se mi v mysli objevují. Je to dobrá  
nebo špatná věc? 

Učitel: Tohle se obvykle stává, když jsi obyčejný člověk. Je to stav, který se často objevuje, když 
se myslí na obyčejné lidské problémy. Pokud tohle ve své kultivační praxi stále děláš a studuješ Fa, 
řekl bych, že jsi při [studování] Fa příliš připoutaný, mírně řečeno. Když přemýšlíš o problémech v 
práci nebo v životě, je to práce, ale musíš to také oddělit od své kultivační praxe. Když praktikuješ 
kultivaci,  měl  bys to opustit  a nepřemýšlet  nad ničím.  Je v pořádku ponořit  se do práce,  když 
pracuješ. Vynoření se obrazů a odpovědí je projevem nadpřirozené schopnosti. 

 

Otázka: Pokud je mysl člověka pořád prázdná, bez jakýchkoliv myšlenek, jak se to liší od zen  
buddhismu?

Učitel: Je tam podstatný rozdíl. Bez ohledu na to, jak prázdná tvoje mysl je, nemáš dovoleno, 
aby tvoje vědomí odešlo. Tohle je ten druh prázdnoty, o kterém mluvíme, zatímco v zen budhismu 
„prázdnota“  znamená,  že nic  nezůstane a  člověk si  není  ničeho vědom. Nekultivují  sami  sebe; 
nepraktikují kultivaci, jsou jen nehybní. Takže kultivují někoho jiného, konkrétně svou pomocnou 
duši (fu yuanshen). 

 

Otázka: Mistře, celkem nerozumím tomu, co jste včera řekl o „nikdo na zemi dnes nemá být  
lidskou bytostí.“  

Učitel: Začnu  od této  nejpovrchnější  skořápky lidských  bytostí.  Lidstvo  (vy  se  samozřejmě 
nepočítáte, protože praktikujete kultivaci) je dnes schopno všech možných neřestí; nicméně všichni 
z nich přišli z hlubokých důvodů. Takový je ten vztah. Mezitím jsem zjistil, že to pravé lidstvo, lidé, 
kteří tu byli, jsou v jiné dimenzi, konkrétně v podsvětí. Jak umřeli ve válkách, postupně odcházeli  
tam dolů namísto toho, aby se převtělili zpět nahoru. Byli uplně nahrazeni těmito bytostmi, které 
přišly z hlubokých důvodů. Přesto ale kdokoliv přijde, musí být oklamán jako lidé a bez výjimky je  
zkažen společně s lidskou společností.  Takže to je ten vztah.  Jen ti,  kdo měli nebeskou odvahu 
sestoupit, mohou slyšet Fa, který je tak ohromný a hluboký. Nicméně ne každý přišel, aby získal Fa: 
jsou také někteří, kteří přišli Fa poškodit. Proto jsem řekl, že nikdo z nich nepřišel, aby byl lidskou 
bytostí. Ale stejně ne každý přišel, aby praktikoval kultivaci. Jsou také někteří, co přišli speciálně 
proto, aby poškodili Fa – ti budou vypovězeni do pekla. A jsou ještě jiní, jako ti, kteří už nejsou  
dobří a nemohou už získat Fa. Navíc jsou také ti, kdo už si získat Fa nezaslouží. 

 

Otázka: Jsem z Dánska a měla jsem to štěstí  získat Fa v Kalifornii.  Mám se vrátit  zpět do  
Dánska, abych šířila Fa? Bojím se, že na sebe nebudu moct takovou zodpovědnost vzít. 

Učitel: O tyhle věci se nemusíš bát. Když se snažíte pomoct nějakému člověku získat Fa, mnozí 
z  vás  obvykle  říkají:  „tato  kniha  je  opravdu dobrá.“  Řeknete  to  příteli.  Přítel  poví:  „Opravdu? 
Mrknu  na  to.“  Takto  je  schopen  se  neúmyslně  zapojit.  Je  to  všechno  poměrně  prosté,  ale  ne 
náhodné. Samozřejmě, je tu jedna věc. To jest, nemůžete říct: „Myslím si, že tohle je tak výborné, 
tak proč se to nechceš učit?“ Ten člověk může říct: „Prostě se to učit nechci. Nemám čas,“ nebo 
„Nemyslím si, že je to dobré.“ Je nesprávné to druhým vnucovat. Proč je to nesprávné? Nutíte a 
tlačíte tu osobu, aby získala Fa. Neměl by tam být žádný nátlak. Pokud není něčí srdce pohnuto, Fa 
se mu nesmí dát – srdce toho člověka musí být pohnuto samo. Jinými slovy, musí být Fa hoden, aby 
mu byl Fa ukázán. Není tohle pravda? 
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Otázka: Jak máme rozumět tomuhle: „Okamžik předtím, než se úplně osvítí, bude osm desetin  
jeho kultivační energie spolu s úrovní jeho charakteru odebráno“?

Učitel: Tento princip jsem vysvětlil. Účelem odebrání vašeho gongu je umožnit vám dosáhnout 
dovršení. Co znamená dosáhnout dovršení? Znamená to, když dosáhnete měřítka pomocí kultivace 
a  váš  gong společně  se  všemi  vašimi  požehnáními  a  ctností  jsou  dovršeny. Buddha může  mít 
jakoukoliv věc nebo jakoukoliv schopnost, kterou si přeje. Odkud tato schopnost pochází? Pochází 
z důkladného úsilí, které jste vynaložili. To znamená, že je složena a dovršena vaší mocnou ctností 
– gongem, který existuje bok po boku s xinxingem. Bez toho do nebes jít nemůžete. Víte, že okolo 
Buddhova těla je kruh. Všichni Buddhové namalovaní na portrétech ve starých chrámech jako by 
seděli  v měsíci.  Skutečnost je taková,  že to není nic jiného, než Buddhův vlastní ráj.  Tento ráj 
potřebuje  být  zhmotněn,  jinak  byste  neměli  nic  než  gong.  Jak  byste  se  jinak  mohli  nazývat 
Buddhou? Pokud byste  chtěli  zachraňovat  lidi  a dělat  dobré věci,  chyběl by vám ten ráj,  který 
musíte mít. Předtím, než můžete mít cokoliv chcete, musíte mít svůj vlastní ráj.

 

Otázka: Myslím si, že bez Dafa konferencí na sdílení zkušeností,  jako je tato dnešní, bych si  
vůbec nedokázal svůj xinxing zvýšit. Je to normální? 

Učitel: Konference na sdílení zkušeností může být ve skutečnosti pro zlepšení a pokrok našich 
studentů opravdu přínosná a zároveň mohou představit  Fa druhým. Je to velice dobrý formát a 
myslím si, že by to takhle mělo být prováděno. Opravdu může umožnit těm, kdo jsou v kultivaci 
loudaví, aby objevili, kde mají nedostatky, a tak měli nutkání to dohnat. Bylo by nesprávné říct, že 
ta osoba bez této konference nemůže Fa získat.  Fa je zde k učení pro každého. Konference Fa 
mohou sloužit k představení Fa druhým a urychlení vašeho zlepšování. Jsou nějací lidé, kteří Fa 
získají prostřednictvím konferencí. 

 

Otázka: Učiteli, řekl jste, že bohové na různých úrovních dimenzí se v současném období také  
učí tento Fa. Jsou písma, která vysoké bytosti na těch úrovních studují, stejné jako písma, která  
vidíme my? 

Učitel: Jsou naprosto odlišná – pro různé úrovně jsou různé Fa. Černý inkoust na bílém papíře je 
na čtení pro lidí. Slova a význam toho samého Fa jsou na různých úrovních odlišné. 

 

Otázka:  Démoni  se  převtělují  a  přinášejí  lidskému  světu  zavrženíhodný  zmatek.  Proč  vyšší  
bytosti démonům dovolí, aby se převtělili z pekla?

Učitel: Ne všichni démoni existují v pekle – na různých úrovních jsou různí démoni. Někteří 
existují  kvůli principu vzájemného vytváření a vzájemného  potlačování;  někteří  přicházejí  jako 
výsledek ohromné karmy lidí;  a  další  jsou staré  a  zkažené síly, které  přicházejí,  aby dělaly  Fa 
potíže. 

Otázka: Vloni jsem byl pokřtěn, ale teď si uvědomuji, že Falun Dafa je ta pravá Velká Cesta.  
Jsem odhodlaný kultivovat ve Falun Dafa. Je tam konflikt? 

Učitel: Není tam žádný konflikt. Křest je lidské jednání a je to povrchní – není to čin bohů. Řekl 
jsem, že to, co bohové uznávají, je srdce člověka, ne nějaká lidská formalita. 

 

Otázka:  Řekl  jste,  že  vesmír  prochází  utvářením,  udržováním  a  degenerací.  Proč  je  tam 
degenerace?  
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Učitel: Všichni víte, proč strava hnije, lidé stárnou, železo rezaví a dokonce kameny podléhají 
povětrnostním podmínkám – to je ta idea. Jen to trvá delší dobu. Časové rozdíly a velmi dlouhé 
trvání jsou pro lidi nepředstavitelné, jako by to trvalo navždy a nikdy se to nezkazilo. 

 

Otázka: Za poslední dva měsíce jsem se nebyl schopen zbavit rušení od démonů, kteří se mnou  
mluví sprostým jazykem. Vyrušují mě zlé vzkazy ve snech a v denním životě. 

Učitel: Čti víc knihu a každý problém se dá vyřešit. Právě jsem ti řekl, ať čteš víc knihu, ale ve 
skutečnosti  nemusíš  nezbytně  chápat  vnitřní  význam  toho,  co  jsem  právě  řekl.  Tato  kniha  je 
všemohoucí,  všemocná.  Zatímco  děláš  své  hlavní  vědomí odhodlanějším,  odebírá  se  karma ve 
tvých myšlenkách. Ve většině případů k této situaci dochází kvůli poměrně silné karmě myšlenek, 
ale měl bys opravdu věnovat pozornost upevňování svého hlavního vědomí!

 

Otázka: Nemám problém se čtením knihy a děláním cvičení sám. Ale když jdu na cvičební místo,  
mám pocit, jako bychom dělali politická studia, [když společně čteme knihu].

Učitel: Možná  máš  k  politickým studiím odpor  a  tohle  je  způsobeno  tvým silným pocitem 
nechuti? Formalita není důležitá – co je důležité, je podstata. Není to silné připoutání, připoutání k 
nechuti? 

 

Otázka: Považuje se stručný úvod do Falun Dafa,  který se tiskne v publikacích,  za citování  
vytržené z kontextu?

Učitel: Stručný úvod není vytažen z mého Fa. Je to „stručný úvod“, takže to není citování z 
kontextu. Představuje obecný přehled mého Fa. Provedli to, ale pokaždé byli uvážliví. Udělali to až 
po opakovaných poradách. 

 

Otázka:  Jak  bychom  měli  rozumět  osamocenosti  jako  tomu  nejnebezpečnějšímu  nepřáteli  v  
kultivační praxi? 

Učitel: Nemáte  ani  ponětí,  že  osamělost  může  pro  člověka  všechno  zničit.  Na  čem byli  v 
minulosti  mniši  při  svém  praktikování  kultivace  závislí?  Proč  mohli  v  kultivaci  uspět?  Jejich 
největším trápením byla osamělost. Jaké utrpení museli snášet? Byla to těžce snesitelná osamělost. 
Proč mohl člověk, který odešel na horu, aby praktikoval Tao, uspět v dosažení Taa? Světští lidé si 
užívali  slávu,  okázalost,  bohatství  a  postavení.  Dokonce  chudí  lidé,  kteří  si  slávu,  okázalost, 
bohatství a postavení neužívali, také měli své nejbližší a užívali si pozemských radostí. Mniši se 
sami tvrdě kultivovali v horách. Bez styku s jinými lidmi může ta osamocenost, která se těžce snáší, 
opotřebovat mnohé připoutanosti a různé touhy člověka. Samozřejmě, my touto cestou nejdeme. 
My směřujeme přímo na srdce – to je ta nejrychlejší cesta. Nemyslím si, že byste měli čas vaše 
připoutanosti opotřebovat v průběhu několika desetiletí. 

 

Otázka:  Duševně  choří  pacienti  na  semináře  nesmí.  Ale  jsou  pacienti  s  pocity  velikášství,  
obsedantně kompulzivní poruchou, panickou poruchou a tak dále, považováni za duševně choré  
pacienty?

Učitel: Řeknu ti, že ta „duševní porucha“, tak, jak ji chápou lidé, se ve skutečnosti liší od mého 
výkladu.  To,  čemu  říkám  duševní  porucha  já,  je  to,  že  hlavní  prapůvodní  duše  člověka  (zhu 
yuanshen)  neovládá jeho tělo a  jakékoliv  cizí  vzkazy, jiné bytosti  nebo jeho karma mu mohou 
přikazovat, aby dělat tohle nebo ono. Karma v jeho mozku způsobuje, že nadává a dělá špatné věci, 
takže lidé říkají, že je mentálně chorý. Zjistil jsem, že duševně choří pacienti nemají vůbec žádná 
zranění ani choroboplodné zárodky. Jak by se tomu mohlo říkat nemoc? Je to pouze abnormální 
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lidský stav. Tento náš Dafa je však pro zachraňování lidí a je na kultivaci hlavní prapůvodní duše; 
pokud  jeho hlavní prapůvodní duše nepřevezme kontrolu, komu se Dafa dává? A tak ho nenecháme 
se seminářů zúčastnit. Pokud je to karma nebo posedající duchové, kteří ho ovládají, může být jeho 
karma nebo posedající duchové zachráněni? To je ten důvod. Kromě toho by lidé řekli: „Podívej, 
zešílel kvůli praktikování Falun Gongu.“ To by nás velice poškodilo.  

 

Otázka: Když s někým chodíme, může to v nás vyvolat mnoho připoutání. Měla bych ukončit  
vztah se svým přítelem anebo mám dát věcem volný průběh, vdát se a mít děti? 

Učitel: Ve skutečnosti jsem řekl, že lidská společnost se stále potřebuje rozmnožovat. Kdyby byl 
počet našich učedníků Dafa několik miliard namísto sto milionů, nestalo by se to velmi závažným 
problémem? Nejde o tohle? Žádal jsem vás, abyste se ve svém chování přizpůsobili běžným lidem 
do  co  největší  míry.  Ve skutečnosti  to  můžeš  udělat;  jen  si  pro  sebe  nastavuješ  příliš  vysoký 
standard. Samozřejmě, nejsem proti nadmíru vysokým standardům. Myslím si, že bys měla být co 
nejvíc  v souladu s běžnými lidmi.  Když to  budeš takto dělat,  že  na sebe uvalíš  věci,  může to 
způsobit,  že  společnost  nás  nebude  chápat,  a  to  přinese  Fa  jistou  škodu.  Když  jsi  té  úrovně 
nedosáhla, budeš prožívat muka tím, že toto připoutání snášíš. Pokud jsi té úrovně opravdu dosáhla,  
nejsem proti tomu; pokud ne, snaž se co nejvíc nechat věcem volný průběh. 

Vyvaž  tento  vztah  dobře.  Pokud  jsou  všechny  tvé  city  doopravdy  odstraněny,  opravdu  už 
nebudeš schopná mít vztah. Než toho stavu ale dosáhneš, myslím si, že bys stále ještě měla jednat v 
souladu se způsoby lidstva. Rozhodně neklesneš kvůli tomu, že se vdáš – to se nestane. 

 

Otázka: Pokud byl někdo v minulém životě zvířetem, může kultivací v tomto životě dosáhnout  
nad Zákon trojitého světa (chu-shi-jian-fa) ?

Učitel: Dám  ti  příklad.  Člověk  mohl  přijít  z  velmi  vysoké  úrovně,  ale  v  průběhu  svých 
převtělování nemusel být člověkem ve všech životech. Mohl být to či ono. Ať je to jak chce, v této 
fázi se převtělil do člověka. Před touto fází ses mohl převtělit do zvířete, ale nedá se říci, že jsi 
zvíře. Jednoduše jsi jím v průběhu šestinásobné cesty převtělování byl. Nejdůležitější je to, co je tvá 
opravdová bytost. 

 

Otázka: Někdy se dokážu k věcem osvítit, když čtu knihy a studuji Fa. ale někdy se nemůžu osvítit  
ani potom, co jsem knihu přečetl dvakrát nebo třikrát. 

Učitel: Rozhodně se k něčemu neosvítíš, když záměrně usiluješ, aby ses k tomu osvítil. Měl bys 
prostě tuto knihu vzít a číst ji. Říká se tomu „získávat přirozeně bez usilování“. Zrovna včera jsem 
říkal, že když se setkáš s problémem, nesnaž se při čtení najít k tomu se vztahující části – nenajdeš 
je.  Člověk  obvykle  něco  získá  přirozeně,  bez  toho,  aby  o  to  usiloval.  Prostě  vezmi  knihu  a 
namátkově ji otevři a je zaručené, že najdeš, co bys měl dneska obdržet. Potom, co jsem to řekl, si 
to  ale  budou  někteří  lidé  vykládat  jako:  „Výborně.  Od  teď,  když  budu  číst  knihu,  prostě  ji 
namátkově otevřu.“ To by se stalo jen dalším připoutáním a nebyli byste znovu schopni najít to, co 
hledáte. A opět je tu problém usilování – jen je v jiné formě.  

 

Otázka: Pevně ve vás a Falun Dafa věříme. Slyšeli  jsme, že v pevninské Číně byly nedávno  
nějaké problémy. Jak bychom to měli vyřešit? 

Učitel: Ode dne, co jsem začal Fa vyučovat, jsou neustálé problémy. Proč? Kdyby se spravedlivý 
Fa šířil bez jakýchkoliv narušování od zla nebo by mu mohl porozumět každý, podle mého názoru 
by byla jeho úroveň stejná jako úroveň lidí, že ano? V tom případě by nemohl zachraňovat lidi. 
Zasahování je kvůli tomu, že jsou lidé, kteří ho nedokáží pochopit nebo ho chce zlo narušit, když si 
uvědomí,  že je  to spravedlivý Fa.  I  když se tento Fa šíří,  je  nesmírně důležité,  jak se šíří,  jak  
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zachraňuje lidi, jak se samotný Dafa a já zachovám, když dojde k setkání s narušováními, a zda je 
cesta, kterou jsme se dali, rovná. Tohle má přímý vztah k tomu, jestli je Fa spravedlivý a může 
zachraňovat lidi.  Není to logické? Takže tu jsou soustavné zkoušky a útrapy. Každý krok, který 
jsme učinili, byl spravedlivý. I kdyby někdo zamýšlel na nás útočit tím, že by se chytil jediné chyby 
a ignoroval všechny dobré skutečnosti,  ten člověk by nebyl schopen najít  nic špatného, protože 
cesta, kterou jsme se dali, je nesmírně spravedlivá. Tímto způsobem jsme přišli až sem. Takto jsme 
ustanovili  naši  vlastní  mocnou ctnost  prostřednictvím zkoušek a  útrap a jen  takto můžeme pro 
budoucí generace zanechat něco, o čem se bude vyprávět. Budoucím generacím můžete zanechat 
také zkušenosti  a ponaučení nahromaděné procházením a překonáváním různých trápení.  Pouze 
takto může mít Fa mocnou ctnost. 

 

Otázka: Mistře, řekl jste, že protože praktikujeme kultivaci mezi běžnými lidmi, musíme být co  
nejvíc v souladu s běžnými lidmi. V USA je někdy nevýhodné šířit Fa veřejnosti bez registrované  
organizace. 

Učitel: V USA byla zaregistrována asociace Dafa, ale nemůžete tuto organizaci považovat za 
běžný lidský  projekt.  Pouze  pro  náš  Fa  vytváří  prostředí  pro  legální  praktikování  kultivačního 
systému a je zárukou pro vás, abyste se mohli  legálně zapojit do kultivace. To jsou jediné účely. 
Rozhodně byste neměli tento subjekt považovat za nějaký druh podniku. Řekl jsem, že velká cesta 
nemá žádnou formu a vy nemáte dovoleno soustředit pozornost na nějaký projekt. Dokonce i úsilí  
dát  dnes  dohromady  tuto  velkou  konferenci  má  být  začleněno  do  praktikování  kultivace.  Žáci 
neúčtují žádný poplatek, protože je to dobrovolná organizace; ale není to náboženství. 

 

Otázka: Žiji sama a mám málo styků s druhými lidmi. Moje rodina je v Číně. Studuji Fa doma ve  
volném čase. Je tohle prostředí… ? 

Učitel: Bez  ohledu  na  to,  jak  kultivaci  praktikuješ,  je  to  v  pořádku.  Dokud  se  v  každém 
okamžiku považuješ za kultivující  a studuješ a děláš cvičení, nebudeš vynechaná. Je lepší, abys 
chodila cvičit ven. 

 

Otázka: Musíme odhánět zasahování ode všech možných vzkazů v průběhu celého kultivačního  
procesu? 

Učitel: Když provádíte cvičení, pokud opravdu slyšíte nějaké hlasy, pokud jsou ve vaší mysli 
vzkazy nebo pokud do vás zasahují nějaké myšlenky, musíte se jich zbavit. Jsou-li silné, můžete k 
nim přistupovat jako k třetí  straně nebo jako k myšlenkám druhých, které s vámi nemají  co do 
činění. Proč bych vám na to měl takhle poukazovat? To proto, že všechno vaše poslouchá na váš 
příkaz. Vaše paže, nohy, prsty a ústa se mohou pohybovat, jakkoliv po nich chcete, aby se hýbaly. 
Proč je to tak? To proto, že jsou vaše. Když chcete dosáhnout stav ding, myšlenky nejsou klidné; 
čím víc po nich chcete, aby byly klidné, tím neklidnější jsou. Jsou ty myšlenky ty? Uznali byste je, 
že jsou ty? Jsou karmou a názory, které jste získali v průběhu života. Proto byste je měli považovat 
za třetí stranu: „Pokračuj si v přemýšlení a já tě budu sledovat.“ Tentokrát z nich vyskočíte. Pokud 
je opravdu dokážete rozeznat, rovná se to tomu, že se od nich plně distancujete a našli jste sami 
sebe. Tohle je také praktikování kultivace, a když to děláte, může je to rychle odstranit. Pokud je 
dokážete opravdu rozlišit, budou vystrašené, protože pro ně nastal čas, aby byly odstraněny. 

 

Otázka: Mistře, Zhuan Falun je zanechán pro budoucí generace a je v něm vaše fotografie.  
Přece jste ale také řekl, že lidé v budoucnosti váš vzhled znát nebudou.  

Učitel: Zhuan  Falun  není  pro  budoucí  generace  zanechán.  Lidé  v  budoucnosti  nebudou  o 
existenci  Zhuan Falunu vědět. Takže i když je Fa, který učím, hluboký a byla odhalena mnohá 
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nebeská tajemství, pokud by lidé, kteří Fa slyšeli, v budoucnu doopravdy dosáhli dovršení, neučil 
bych ho pouze bohům? Lidé by pořád nevěděli. Proto vás učím takto. Doufám, že všichni z vás 
budou schopni dosáhnout dovršení. 

Co se týká knih, o ty se lze postarat velmi lehce. V jisté době bychom mohli provést, aby z nich 
byl čistý papír, na kterém není jediné slovo. 

 

Otázka: Jak bychom měli naložit s některými verzemi Zhuan Falunu, ve kterých chybí řádky a  
věty?

Učitel: Takových případů je v pirátských vydáních Zhuan Falunu plno. S tímto buďte rozhodně 
opatrní. Pokud najdete chybějící slova nebo řádky, doplňte je perem. V budoucnu už žádné další 
knihy s chybějícími slovy nebo řádky nekupujte. Jinými slovy, můžete kupovat knihy s původní 
sazbou; nikdy nekupujte knihy s novou sazbou. 

 

Otázka: Jsou nějací studenti, co dělávali různé qigongové praxe. Teď, když šíří Fa, nejdřív mluví  
o tom, co praktikovali, aby žáky přilákali. 

Učitel: Někteří z vás opravdu mají tento druh obyčejného lidského záměru, ale nedá se říct, že 
takový člověk není  dobrý.  Za tyto  dva dny projevů jsem také  objevil,  že  někteří  lidé  neustále 
zmiňovali věci z jejich minulosti. Obecně řečeno bylo to, co každý říkal, docela dobré; jen tu stále 
byli lidé, kteří projevovali své obyčejné lidské úmysly. Když šíříte Dafa, už byste neměli vůbec 
zmiňovat to, co jste se učili předtím, protože už jste se od toho jasně distancovali. Nepatří to vám a 
není to součást toho, čeho chcete dosáhnout. Nebylo by to to samé jako propagování dvou nebo více 
kultivačních cest? 

 

Otázka:  Učiteli,  mohl  byste  nám prosím  povědět  víc  o  požadavku,  že  by  se  v  asistenčních  
centrech neměly uchovávat žádné peníze? V této komerční společnosti USA je těžké věcí docílit bez  
použití peněz. 

Učitel: Řeknu  vám,  že  tohle  nikdo  změnit  nemůže:  asistenční  centra  rozhodně  nemohou 
přechovávat žádné peníze. Řekněme, že by během současného období zbylo trochu peněz za prodej 
knih a že bychom ty peníze chtěli použít, abychom udělali nějaké věci hned. V principu to neobnáší 
žádné peníze, ale ve skutečnosti to obnáší. Pokud to takhle půjde dlouho, stane se to nekonečným a 
prakticky budete přechovávat peníze a majetek. Ve skutečnosti vám řeknu, že když děláme věci, 
abychom šířili  Fa,  myslím si,  že  někteří  finančně  schopní  žáci  se  o  ty  banální  výdaje  mohou 
postarat. Například velká konferenční místnost, jako je ta dnešní, byla zaplacena jedním z našich 
studentů. Aby umožnil  lidem získat Fa, udělal dobrou věc. Možná, že to, co získá, je ještě víc.  
Každopádně si myslím, že jen hovořím o tom principu. Cesta, kterou jdeme, musí být spravedlivá – 
musíme jít touto cestou čestně. 

 

Otázka: Je pravda, že čím vyšší je úroveň, tím blíž je to k původní hmotě? To by vysvětlovalo,  
proč květiny rozhazované nebeskými dívkami mohou procházet skrz tělo Bódhisattvy, ale nemohou  
projít tělem Arhata. 

Učitel: Tak to není. To, o čem mluvíš, je rozdíl v látkách; to, o čem mluvím já, je rozdíl v říších a 
ve Stavu dosažení.  Samozřejmě,  rozdíly ve Stavu dosažení  mohou způsobit  rozdíly v částicích 
tvého těla – to je jisté. Ale rozdíly v částicích nejsou nutným předpokladem. Předpokladem jsou 
úroveň xinxingu a Stav dosažení.
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Dnešní otázky jsou v podstatě všechny zodpovězeny. Noví žáci by měli víc číst knihu. Pokud se 
ho chcete učit a kultivovat, čtěte knihu. S konferencí Fa se snadno nesetkáte. Kdybych vám řekl o 
věcech na základní úrovni, byla by tato konference prakticky neplodná pro ty, kdo tu sedíte, protože 
byste neslyšeli, co byste měli slyšet. Účelem konference je umožnit každému rychleji postupovat a 
dosáhnout dřív dovršení. Mezitím může také posunout Fa kupředu a umožnit více lidem Fa získat. 
Takže si myslím, že byste se měli  po této konferenci hodně zlepšit.  Zároveň bychom také měli 
nechat  víc  lidí,  kteří  Fa  ještě  nezískali,  aby  ho  obdrželi.  Říkám  vám,  že  je  ještě  mnoho 
zachránitelných lidí v bílých a jiných rasách, kteří ještě Fa nezískali. Samozřejmě, nenutím vás tyto 
věci dělat;  je v pořádku, ať už dokážete  udělat  jakkoliv mnoho. Fa zachraňuje předurčené lidi. 
Můžete  jen lidem radit,  aby byli  hodní,  ale  nemůžete  je  ke kultivování  přinutit  –  takhle  to  je. 
Doufám, že každý bude postupovat kupředu rychleji a bude brzy schopen dosáhnout Dovršení.
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