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Všechny vás zdravím! (Potlesk) 

Od té doby, co jsem naposledy přijel do Sydney, jako mrknutím oka uběhl už rok nebo dva. 
Když jsem posledně přijel, bylo to během Fa konference. V té době nebylo tolik studentů a 
studování Dafa se omezovalo na Číňany. Teď je tu lidí více a cítím, že po určité době kultivace 
jste schopni chápat Fa zevnitř Fa. S tím, jak se kultivujete, máte určitě mnoho dotazů k zeptání a 
chtěli byste na ně dostat odpovědi. Měl jsem pocit, že když přijdu na konferenci v tuto dobu, 
mohu pro vás opravdu některé otázky zodpovědět a vyřešit některé záležitosti. Načasování bylo 
velmi dobré, a tak jsem se rozhodl přijet a se všemi se setkat.  

Situace v Austrálii je v tomto období kultivace poměrně dobrá. I když jsou zde v kultivaci 
stále ještě méně než jasná pochopení ohledně principů Fa, celková situace je dobrá. Dnes chci 
hlavně každého vidět a při tom probrat pár problémů. Takže poté, co dnes přestanu hovořit, budu 
většinou naslouchat vašim projevům a zítra odpoledne pak využiji nějaký čas na zodpovídání 
vašich dotazů. Ať už máte jakékoli otázky, můžete je napsat na kousky papírů a předat je týmu 
pro konferenční záležitosti, který je pak dá mně a já vám je zodpovím.  

Pro zodpovězení otázek je jedna podmínka. Jsem tady, abych odpověděl na otázky studentů 
Falun Dafa ohledně jejich kultivace, ne abych odpovídal na otázky o věcech, ke kterým dochází 
v běžné lidské společnosti, nebo na jiné otázky o lidské společnosti. Tyto otázky zodpovědět 
nemohu, protože jsem momentálně zodpovědný ke svým kultivujícím a nechci se vměšovat do 
politiky nebo zákonů a předpisů žádné země. Při provádění tohoto úkolu musím být zodpovědný 
k lidem a zároveň musím vzít v úvahu, abych byl zodpovědný ke společnosti. Rozvoj běžné 
lidské společnosti je předurčen a postupuje podle jejího zákona a já se do těchto věcí nechci 
vměšovat.  

Dále proberme několik záležitostí. Každý ví, že kdykoliv se setkám se studenty, vždy 
mluvím o jednom tématu, konkrétně, každému říkám, aby více četl knihu a více studoval Fa. I 
když každý ví, že o tom budu mluvit, stejně to budu probírat, protože když se chcete v Dafa 
zlepšit, je čtení knihy a studování Fa nanejvýš důležité. Pokud považujete Dafa, který dnes šířím, 
za normální, obyčejný qigong, pak děláte strašlivou chybu. Chcete-li mít zdravé tělo, pak můžete 
jít do nemocnice, aby vaše zdravotní problémy vyléčili, nebo můžete podstoupit léčbu jinými 
lékařskými prostředky. Řekl bych, že pokud je vaše zdraví to jediné, co vás zajímá, pak k nim 
prostě můžete za lékařskou léčbou jít. Já léčení nedělám. Vedu vás spravedlivou cestou 
kultivační praxe a chci, abyste kráčeli po zářivé cestě. Vydělávat peníze z Dafa léčením není 
dovoleno. Vedu vás po nejčistší cestě. Aby člověk prostřednictvím kultivace opravdu postoupil 
výš, musí vytrvat ve studování Fa.  

Řekl jsem, že hmota a mysl jsou jedna věc. Ve filozofických kruzích po celém světě se 
neustále probírá a debatuje otázka toho, zda je první hmota nebo je nejdřív mysl. Dal jsem vám 
mnoho příkladů. Víme teď, že myšlenka vytvořená tím, když lidé přemýšlejí nebo uvažují o 
nějaké záležitosti, se projevuje jako hmota. Celý vesmír, od nejmikroskopičtějšího po 
nejmakroskopičtější, od nejmenšího po největší, a částice veškeré hmoty, všechno obsahuje 
jednu výjimečnou vlastnost, konkrétně Zhen, Shan, Ren. Tento Zhen, Shan, Ren – 
charakteristika vesmíru – tedy omezuje každou stránku každé věci na různých úrovních vesmíru. 
Hmota je ve skutečnosti složena z této nehmotné jedinečné vlastnosti. Hmota a mysl jsou tedy 
jedno a totéž.  
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Někteří lidé mají mylné pochopení. Říkají: „Když praktikuji qigong, prostě praktikuji qigong 
a není třeba si pozvedávat xinxing nebo číst knihy.“ Tohle je ten nejzásadnější problém, o kterém 
vám řeknu. S takovým myšlením se člověk nikdy nebude schopen pozvednout a není možné, aby 
byl někdo bez nemoci jen praktikováním několika qigongových pohybů. Dokonce i mnozí 
obyčejní lidé z pevninské Číny tomuhle rozumějí. Když nestudujete Fa ani nečtete knihu, 
nechápete skryté principy, nemůžete si znovu povznést své morální standardy, nemůžete si 
zlepšit svůj xinxing a stát se dobrým a lepším člověkem, potom budete mít nemoci.1 Protože jsou 
všichni lidé takoví a lidé ve skutečnosti budou mít nemoci, jen když přesáhnete obyčejné lidi, 
budete opravdu bez nemocí. Takže není možné přesáhnout obyčejné lidi jen praktikováním 
několika takových pohybů. Jenom opravdovým pochopením principů Fa, pozvednutím vaší 
mysli a říše, stanutím se lepším člověkem – dobrým člověkem, který přesáhl obyčejné lidi, to jest 
neobyčejným člověkem – nebudete sužováni nemocemi, kterými by měli být postiženi obyčejní 
lidé. To je ten princip. Právě jsem mluvil o tom, že jen tím, že se stanete lepším člověkem a 
překonáte průměrného, obyčejného člověka dneška, můžete být opravdu bez nemoci. Chcete-li 
tedy kultivovat k vyšším říším, neměly by tam být ještě vyšší požadavky? Být bez nemoci se 
nerovná být někým, kdo se kultivuje ve vysokých říších, ale spíše to znamená, že jste někdo, kdo 
je na vyšší morální úrovni než běžní lidé. To, co od vás žádám, je, abyste přesáhli obyčejné lidi, 
povznesli se ještě výše – tedy, byli ještě lepším člověkem, osobou s vysokými morálními 
hodnotami. Jen takto se můžete kultivační praxí povznést.    

V současnosti někteří praktikující, kteří nejsou čínského původu, nekladou velký důraz na 
studování Fa a moc dobře ho nechápou. To, co jsem právě řekl, vám možná věci vyjasní. Protože 
jsou qigongové pohyby jen doplňkovou metodou kultivace, rozhodně nehrají zásadní roli. Pokud 
se váš xinxing nezvýší a vaše říše se do té vyšší říše nepovznesla, bez ohledu na to, kolik 
cvičebních pohybů děláte, nepovznesete se. Jen když váš xinxing dosáhne standardu o určité 
výšce, můžete dosáhnout zlepšení a být bez nemoci. Jen pokud se držíte vyšších, lepších 
požadavků, můžete se stát někým, kdo přesáhl obyčejné lidi a kdo už proto víc obyčejným 
člověkem není. Je to proto, že u lidí v obyčejné společnosti jsou, jak může každý vidět, jejich 
myšlenky, činy a skutky pro jejich vlastní sobecký prospěch. Jsou nesmírně sobecké až do bodu, 
že používají pro osobní zisk jakékoli nutné prostředky. A tohle je také období velmi zkažených 
morálních hodnot. Jste-li stejní jako běžný člověk, můžete se uzdravit z nemoci jen tím, že děláte 
cvičení? Ani náhodou! Jste-li stejní jako obyčejní lidé, můžete se stát neobyčejnou osobou 
pouhým praktikováním pohybů? To je absolutně nemožné. Takže každý musí číst knihu! Důvod 
je ten, že když vaše duchovní říše a myšlení nedosáhly tak vysokého standardu, vaše nemoci se 
nevyléčí a ani nedosáhnete vysoké říše. Proto každému říkám, aby víc četl knihu, a mluvím o 
zásadní potřebě číst knihu. 

Fa vás může vést, abyste se na různých úrovních zlepšovali. Kniha Zhuan Falun je kniha, 
která každému umožňuje systematicky praktikovat, a tak je nanejvýš důležitá. Bez ohledu na to, 
zda jste kultivující nebo nejste, čtení Zhuan Falunu vám umožní pochopit, jak se chovat. Je to 
tak, protože dnešní lidstvo není umírňováno žádnými morálními standardy a jde proti tradici a 
starým způsobům myšlení. Čím víc důležitosti lidé přikládají realitě před sebou, tím víc 
opouštějí původní povahu člověka – věci, které jsou ty nejvrozenější a nejlepší. Lidé bez 
morálních zábran se chovají, jak chtějí, a to nelze dovolit. Zkaženost lidstva už člověka dostala 
do strašného nebezpečí. Později vám všem v přednášce vysvětlím a zodpovím tyto otázky.  

Dále promluvím o několika konkrétních problémech. Při praktikování mezi obyčejnými 
lidmi má člověk často mnohá připoutání, kterých se nemůže vzdát; tohle je promlouvání o 
specifických otázkách v kultivaci. Spousta lidí se svých připoutání zkrátka nevzdá, a i když 

 
1  Pozn. překl.: Čínský výraz pro „nemoc“ zde zahrnuje širokou škálu zdravotních problémů, včetně bolesti 
zad, artritidy, zrakových potíží atd. 
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zapříčiňují, že se lidé poblázní nebo nemají jasno v mysli, stále si to neuvědomují. Po tisíce let 
nikdo opravdu nemluvil o tom, jak se skutečně kultivovat. Každý ví, že kultivace zahrnuje sezení 
se zkříženýma nohama. Jak víte, na čínském venkově je mnoho starších žen, které sedí celý rok 
na posteli, šijí šaty a spravují plátěné boty. Kdyby to bylo tak jednoduché jako [ustavičné 
sedění], pak bych řekl, že by se všechny měly stát bohy. Ta pozice je pouhou doplňkovou 
metodou. Neděláte-li kultivační cvičení a jen sedíte se zkříženýma nohama, o to víc je to k 
ničemu, protože tam pak není ani prvek kultivace. A tak vám říkám, abyste chápali principy Fa a 
četli knihu, když se kultivujete. Cílem je pro vás pozvednout se do ještě vyšší říše. Jak se 
povznášíte? Je to například opuštěním špatných myšlenek, které mezi obyčejnými lidmi máte, a 
opuštěním soupeřivé mentality obyčejných lidí. Pro malý zanedbatelný zisk ubližují lidé druhým. 
Jste radostí bez sebe nad nepatrným ziskem a ztrápený nad malou ztrátou, nemůžete kvůli tomu 
dobře jíst ani spát a trpíte nemocemi od hlavy až k patě; jak únavný život vedete! Existují lidé v 
tomto světě pouze pro tohle?  

Teď, když každý vidí tento bod jasně, proč stále nedokážete opravdově opustit svá připoutání 
tak jako kultivující? Buďte kultivujícím otevřeně a s důstojností. Často říkám, že když člověk 
kultivuje spravedlivý Fa, první věcí, které musíte docílit, je nebojovat, když vás uhodí nebo 
urážejí. Proč tedy, když zažíváte v kultivaci spory, nedokážete se toho připoutání prostě vzdát? 
Když o vás druzí vykládají věci, které neradi slyšíte, proč jste nešťastní? Když jste nešťastní, 
neodmítáte ve svém srdci přijmout příležitost kultivovat se a zlepšovat? Nehledáte jen stejné 
štěstí jako obyčejní lidé? Nejste pak obyčejným člověkem?! V tom okamžiku byste měli 
uvažovat: „Proč jsem nešťastný? Když mě druzí kritizují, jsem nešťastný – neusiluji o něco?“ 
Ale když chcete, aby k vám byl každý milý a abyste mezi běžnými lidmi žili příjemný život, jak 
se zlepšíte? Když se nevzdáte žádných lidských věcí, jak se zlepšíte a povznesete? Přesně kvůli 
tomu se nedokážete zlepšit a pozvednout. Musíte tyto věci – připoutání, kterých se lidé nemohou 
vzdát – opravdově opustit. 

Co se ale týče tohoto Dafa, který dnes kultivujete, vzal jsem plně v úvahu, aby mohli lidé s 
normálním zaměstnáním ve společnosti kultivovat, zatímco jsou dnes stále ve světě. Takže 
zatímco kultivujete Dafa, můžete mít své zaměstnání, můžete podnikat a můžete mít všechen 
svůj rodinný život a společenské aktivity. Šíření a kultivační forma Dafa v běžné společnosti vaší 
kultivaci nepřekáží; to jsem plně zohlednil. Dafa, který předávám, míří přímo na mysl a vaše 
připoutání se musí odstranit uprostřed hmotného zisku, avšak nemusíte nezbytně hmotně ztratit. 
Je to tak proto, že vidím, že samotná hmota opravdu nic neznamená. Když jste ohromně bohatí a 
i váš dům je postaven ze zlatých cihel, ale vám to přesto není v srdci drahé a namísto toho to 
berete zlehka, pak bych řekl, že je to tak, že nemáte k hmotnému bohatství žádné připoutání. To 
znamená, že požadavkem Dafa je změna v myšlení člověka, a ne opuštění fyzických věcí. 
Samozřejmě, co se týká zkoušek myšlenek člověka, tento typ vážné zkoušky se musí objevit, aby 
se vidělo, jak silné je vaše usilování o hmotný zisk, a aby se vidělo, jaké věci považujete za 
důležité. Každý ví, že mezi našimi učedníky Dafa jsou podnikatelé a dokonce ti, kdo dělají velké 
obchody. Jsou kultivující a na svých pracovních místech jsou dobrými lidmi. Nelžou ani 
nepodvádějí lidi, a přesto se jim v podnikání vede velice dobře. Ani se tomu nevěnují jako běžní 
lidé – do bodu, že by nebyli schopni dobře jíst ani spát – ale ve věcech podnikání si všichni 
vedou velmi dobře. Toto současné období hospodářského úpadku obzvlášť ukazuje, čím se 
kultivující odlišují. Takovéhle mimořádné věci se stanou, když člověk dosáhne standardu pro 
kultivaci.  

To, o čem jsem právě mluvil, byla připoutání, která brání kultivaci. Když se mnozí z vás, 
mých studentů, dostanou do sporu a rozzlobíte se, zamysleli jste se nad skutečností, že váš hněv 
byl zaměřen na obyčejné lidi? Přemýšlejte o tom: Buddhové a Bohové – tyto úžasné osvícené 
bytosti – rozzlobili by se na lidi? Rozhodně ne. Je to kvůli tomu, že nejsou na úrovni lidí a 
nemají city (qing) jako obyčejní lidé. Jak by se mohli umístit mezi obyčejné lidi? Když se se 
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spory vypořádáváte stejně jako obyčejní lidé, pak jste na stejné úrovni nebo ve stejné říši jako 
obyčejní lidé. To znamená, že jste jedním z obyčejných lidí. Jen když nejste jako oni, nejste 
jedním z nich. To, co pak projevíte, bude samozřejmě tolerance a nezměrná schopnost odpustit. 
Takto to uvidí běžní lidé, ale ve skutečnosti je to projev úrovně vašeho xinxingu v kultivaci. 
Takže bez ohledu na prostředí nebo okolnosti, za kterých se dostanete do problémů, musíte si při 
vypořádávání se se vším udržovat soucitné a milosrdné srdce. Jestli nedokážete milovat svého 
nepřítele, pak nemůžete dosáhnout Dovršení. (Potlesk) Proč tedy, když vás obyčejný člověk 
rozzlobí, mu nemůžete odpustit?! A místo toho se hádáte a bojujete s ním jako obyčejný člověk? 
Netýká se tohle také vzájemného jednání mezi praktikujícími?  

Jakmile se vám všem vyučují principy, chápete je. To, co vám říkám, jsou principy Fa a to, 
co jsem vám zveřejnil, je přesně ta kniha Fa. Co se týká toho, jak to dobře uskutečnit, to úplně 
záleží na tom, jak dobře se kultivujete. Já vám samozřejmě mohu pomoci, ale to se většinou 
neprojevuje v lidském světě a mnoho lidí to nevidí. V kultivaci je nejdůležitější studovat dobře 
knihu Fa. Pomůže vám odstranit připoutání, kterých se nemůžete vzdát, včetně těch nejhorších 
částí.  

Neměli byste věřit, že vaše názory jsou vy. Je hodně lidí, kteří když čtou Dafa, čtou ho s 
určitým druhem názoru. Takový člověk se domnívá: „Á, tahle část je dobrá… Hm, té části moc 
dobře nerozumím... No, nemyslím si, že tahle část je moc dobrá.“ Řeknu vám, vy si myslíte, že 
jste prozíraví, myslíte si, že váš úsudek je správný, ale ve skutečnosti je to strašlivý omyl. Váš 
způsob uvažování se vytvořil v této společnosti běžných lidí, a tak je váš standard pro hodnocení 
dobrého a zlého standardem běžných lidí a ani náhodnou nemůže být nadřazen standardu 
běžných lidí, a to vám brání, abyste viděli skutečnou podstatu Fa. Jsou to vaše připoutání, co 
vám zabraňuje získat Fa. Vybíráte si části, o kterých si myslíte, že se dobře čtou, a neděláte 
opravdovou kultivaci. Je to tak, protože když vidíte části, o kterých si myslíte, že dobré nejsou, 
nebo přemýšlíte, že je číst nechcete, jsou to přesně vaše špatné návyky mysli získané po narození  
a špatné myšlenky, co působí. Ale to není to vaše pravé já, i když k tomu přistupujete, jako by 
bylo.   

Proč je to tak? Každý o tom přemýšlejte, když se narodí dítě, nemá žádné z myšlenek 
běžných lidí. Řekl jsem, že třetí oko dítěte mladšího šesti let může vidět věci, jakmile vyslovím 
jen jednu větu. Proč to tak je? Je tomu tak proto, že si nevytvořilo nic koncepčního z běžné 
společnosti a protože je čisté a v souladu se základním standardem vesmíru Zhen, Shan, Ren. 
Jakmile si nahromadíte takzvané světské „zkušenosti“, nabyté rámce myšlení, vychvalujete je a 
stali jste se mezi běžnými lidmi zkušenými, změnili jste se ve skutečnosti na něco hodně 
špatného. A jsou to přesně tyto názory, které z vás dělají úplně neslučitelného s opravdovým 
stavem, podstatou a absolutní pravdou vesmíru. Jestliže jste si tyto věci vytvořili po narození, jak 
by mohly být vámi? Jaký je význam „navrácení se ke svému původnímu, pravému já“? Musíte se 
očistit, a to proto, abyste se mohli vrátit do svého nejčistšího, nejspravedlivějšího stavu před 
narozením – stavu, který, když dochází k uvažování, nemá žádné názory. Takový stav je ten 
nejmoudřejší a umožňuje člověku, aby viděl všechno ve světě jasně. Důvodem je to, že když 
nemáte žádné názory, vaše vidění obsáhne všechno a jedním pohledem můžete vědět, jaké 
všechno ve světě je. To je moudrost. Když se místo toho díváte na věci a držíte se svých rámců, 
uvíznete v nich. Ale vaše rámce nejsou absolutní pravdou. Možná máte pocit, že jsou vaše 
vědomosti celkem pokročilé a vaše standardy pro hodnocení jsou správné, ale ve skutečnosti 
správné nejsou. I když takhle mluvím, možná mému pohledu hned nerozumíte, neuznáváte ho 
nebo s ním nesouhlasíte. Pouze pokud opravdově soustředíte mysl na studium knihy Zhuan 
Falun, budete schopni vidět, o čem ta moje kniha opravdu je!  

Proč je v Číně a na celém světě tolik lidí, kteří studují [Falun Gong]? Jen v Číně samotné je 
téměř sto milionů lidí, kteří studují, a mnozí z nich jsou vědci, špičkoví intelektuálové, sociální 
vědci, myslitelé, ti, co se zabývají bádáním na poli filosofie, a dokonce vysoce postavení 
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funkcionáři. Mimo Čínu je tak mnoho těch, kdo mají titul Ph.D. nebo magistr, absolventů 
vysokých škol a profesorů, kteří [praxi] studují. Jsou všichni z nich hloupí? A zejména v čínské 
společnosti toho lidé tolik zažili, věřili v určité směry myšlení, prošli si kulturní revolucí a v 
minulosti si idolizovali lidi bez přemýšlení. Lekce, které si z toho odnesli, byly hluboké. Zažili 
všechno, co si jen lze představit. Mohli byste takovým lidem říkat, aby v něco slepě věřili?! Jak 
to, že se tedy učí Fa, a proč jsou tak neochvějní? Nevypovídá to o něčem? Je to proto, že jim 
všem říkám, aby byli dobrými lidmi, byli lepšími, mimořádnými lidmi, zdravými lidmi, lidmi s 
vyšší morálkou, až dokud se z nich nestanou lidé, kteří mohou dosáhnout Dovršení. Není to tak, 
že pár slov ode mě, Li Hongzhiho, může způsobit, že mě lidé iracionálně následují. Každý ví, že 
Dafa je organizován volně. Když se ho chcete učit, můžete se ho učit. Když se učit nechcete, 
můžete se volně vrátit tam, odkud jste přišli. Nic s tím neudělám. Žádná omezení nejsou, ani 
žádná forma organizace a ani vás nikdo nebude žádat o jedinou korunu. Proč se zde všichni 
scházíte, až do bodu, že byste nechtěli ani za nic odejít? Tito lidé mají vlastní myšlení a rozum, 
není to tak? Proč se tedy určití lidé nemohou vzdát svých názorů a opravdu se na tuto knihu 
podívat? Podívat se na to, co Li Hongzhi dělá? Proč je na světě tolik lidí, kteří tuto knihu studují? 
Až si ji přečtete, možná pochopíte, co dělám.  

Když jsem prvně začal tento Fa předávat, měl jsem opravdu vážnou obavu. Jak všichni víte, 
žádné náboženství v dnešní lidské společnosti nedokáže pozdvihnout lidskou mysl a morální 
standardy lidstva. Ti v náboženství to vědí také, ale nemohou s tím vůbec nic udělat. A je toho 
víc: dnes není ve světě jediný soubor učení nebo sbírka principů, které dokáží pozvednout 
morálku lidstva a způsobit, aby byly morální hodnoty člověka zase ušlechtilé, natožpak 
pozdvihnout lidi do bodu Dovršení. Na celém světě nic takového neexistuje. V tom případě je 
tedy lidstvo v mimořádně nebezpečné situaci. Kdyby nemohl Dafa, který dnes předávám, lidi 
zachránit, lidé by už byli navždy mimo spasení, protože žádný Fa není vyšší než ten, který stvořil 
vesmír. Když lidé nemají spravedlivé myšlenky a nemají morální zábrany, odváží se udělat 
jakýkoliv zlý skutek. Bohové to nedovolí. Všichni jste něco slyšeli – ať už z náboženství nebo 
proroctví nebo nějakého druhu předvídání, z knih nebo ústně – jak se mluví o tom, že lidstvo čelí 
určitému druhu katastrofy. Všichni o tom přemýšlejte, kdyby lidstvo nadále takto upadalo, 
nebylo by to nebezpečné? I kdyby nepřišli bohové, aby lidstvo potrestali, lidstvo by se samo 
vyhubilo. Lidstvo se už ve skutečnosti samo ničí, ničí se dokonce, i když není žádná válka – ničí 
se nevědomky. Znečištění pocházející z rozvoje vědy a technologie ubližuje životnímu prostředí 
a všechna voda by v budoucnosti byla kontaminována; věda a technologie lidstva nemá šanci 
vodu vrátit do svého původního stupně čistoty. Dokonce i potraviny, které jíte, se pěstují 
urychleným tempem za použití chemických hnojiv. Přemýšlejte o tom, kdyby lidstvo takhle 
pokračovalo, stalo by se zdeformovaným jak postavou, tak vzhledem. Jakmile lidské bytosti 
naklonují lidské bytosti, pak se začnou lidé opravdu sami ničit. Mimozemšťané nosící lidské 
kůže by se hromadně klonovali a obývali těla lidí. Budoucí lidská rasa, která by z tohoto druhu 
lidí pocházela, by klonovala člověka víc a víc a nakonec člověka nahradila úplně.  

Samozřejmě, já jasně vidím všechny problémy světa a mohu odhalit všechny problémy 
lidstva. Nepředávám v současnosti tento Fa kvůli těmto problémům, kterým lidská společnost 
čelí. Hovořím o těchto věcech proto, aby mohli kultivující získat Fa a pozdvihnout se. To je ten 
důvod, proč tohle dělám.  

Právě jsem probíral jeden problém a dále budu mluvit o dalším určitém problému. Máme 
nějaké lidi, kteří se, jak kultivují, drží připoutání a nevzdají se jich. To způsobuje, že spory, 
kterým čelí, se zhoršují a útrapy, které musí během své kultivace překonat, jsou větší, a to 
způsobuje, že je nemohou zdolat. Takoví lidé tu mezi námi sedí. To je následovně obrátí na 
druhou stranu a způsobí, že si budou na Dafa stěžovat – nebo si dokonce stěžovat na mě. Proč 
nejsou ostatní jako vy? Jsou všichni ti z těch zhruba sto milionů lidí idioti? Proč nepřemýšlíte o 
tom, co vás do toho stavu přivedlo? Jsou tací, kteří studovali Dafa a kterým jsem říkal, aby byli 
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čestnými, spravedlivými lidmi, aby byli dobrými lidmi a nedělali špatné věci, a oni stejně jdou a 
sázejí. Potom, co peníze prohrají, otočí se a viní Dafa. Říkal jsem vám, abyste sázeli? Právě 
naopak: říkal jsem vám, že byste sázet neměli a abyste tyto špatné věci nedělali.  

Jsou také lidé, kteří praktikují Dafa a kteří Dafa obviňují, když náhle utrpí nějakou 
neočekávanou škodu. Přemýšleli jste o tom, jak jsem takovou ilustraci dal i v Zhuan Falunu: byl 
člověk, který jednoho dne najednou onemocněl poté, co se učil Dafa, jako by měl symptomy 
mozkové trombózy. Polovina jeho těla přestala reagovat a polovina jeho mozku ochrnula. Další 
den už byl ale schopen chodit a za jeden týden se v podstatě poměrně dobře zotavil. Řekl poté 
praktikujícím na cvičebním místě: Praktikoval jsem Dafa až k polovičnímu ochrnutí; už 
praktikovat nebudu. Všichni o tom přemýšlejte, kdyby Dafa nepraktikoval, zotavil by se tak 
rychle z částečného ochrnutí? Vy víte, o čem to jeho částečné ochrnutí bylo, ale on vinil Dafa. 
Někteří o tomhle musí vážně přemýšlet. Setkali jste se s tím utrpením a řekli jste, že vás Učitel 
neochraňoval. Uvědomujete si, že kdybych vás nechránil, nebylo by to pro vaše tělo zranění, ale 
s největší pravděpodobností ztráta života?! Uvědomujete si to? Tolik jsem toho umenšil, a vy se 
přesto otočíte a viníte Dafa. To je stav nevědomosti, ve kterém člověk je, a je velmi těžké ho 
zachránit. Nechce splatit dluhy, které ve vesmíru sám způsobil. Chce být bez jakýchkoli útrap a 
mít dokonalé pohodlí, zatímco já to za něj všechno vytrpím. Je tohle kultivace? Mohlo by tohle 
pozdvihnout vaši mysl? Když se do těchto problémů dostanete, jak se budete kultivovat, když si 
při jejich řešení nedokážete vyvinout spravedlivé myšlenky? Jak budete na své cestě pokračovat? 
Tolik jsem toho pro vás udělal a vy stále viníte Dafa, viníte mě a dokonce mě pomlouváte. Já 
bych si samozřejmě na nikoho nestěžoval. Jen s vámi všemi probírám principy Fa, mluvím o 
principu. I když mě pomluvíte, nebudu proti vám nic mít, protože má mysl není na úrovni 
obyčejných lidí. Ať už řeknete, že jsem dobrý nebo špatný, ať už řeknete, že jsem bůh nebo 
člověk, nepohne to se mnou, protože žádná lidská myšlenka mnou nemůže pohnout. Dokážete-li 
dosáhnout tohoto stavu, který mám, pak nejste daleko od Dovršení své kultivace.  

To byl jen příklad. Když kultivujete, mysl musí být spravedlivá. Samozřejmě, i když vám 
říkám, abyste byli spravedliví, je možné, že stále ještě spravedliví nejste. Můžete být spravedliví 
jen tím, že řeknu pár slov? Jediná věc, která vám může pomoci si spravedlivé myšlenky vytvořit, 
což vám může umožnit pomocí kultivace vystoupit – ta nejzákladnější věc – je kniha Fa. Máme 
více než sto milionů lidí, kteří se kultivují, takže není možné, aby tu každý seděl, tak jako vy. 
Není možné, abych mluvil s každým z vás, s jedním po druhém. Ale předal jsem Fa, takže k vám 
musím být zodpovědný. Abych vám opravdu umožnil se kultivací povznést, používám jednu 
metodu, konkrétně tu, že vezmu to, co vám mohu dát, a to, s čím vám mohu pomoci, a stlačím to 
všechno do té knihy Fa. Jediná věc, která zbývá, je uvidět, jestli to chcete získat. Proto každému 
říkám, že když mě nevidíte, musíte brát Fa za Mistra. Berte Fa za Mistra.  

Dále promluvím o jednom malém problému. Někteří studenti zacházejí při kultivaci do 
extrémů. Najednou se k něčemu osvítí a pomyslí si: „Á, tohle může podnítit moje připoutání. 
Nechci to. Skoncuju s tím. Á, tohle zaměstnání, které mám, může podněcovat moje připoutání. 
Odejdu. Hm, asi se prostě všemu vyhnu.“ Přemýšlejte o tom: je tohle kultivace? Není to 
zacházení do extrémů? Často o něčem mluvím. Říkám, že kultivujete mezi běžnými lidmi a měli 
byste kultivovat tak, že se přizpůsobujete běžným lidem do co největší míry. Toto není jen pouhá 
věta a nemá říci, že jste splnili standard stanovený ve světě jen tím, že děláte svou práci jako 
obvykle. Všichni o tom pozorně přemýšlejte. [To, o čem mluvím] se projevuje v každé stránce 
vaší kultivační praxe. Nejste-li schopni ve společnosti běžných lidí kultivovat, [následovat 
formy] běžných lidí, pak poškozujete cestu běžné lidské společnosti. Navzdory tomu, že běžná 
společnost není dobrá, byla vytvořena vesmírným Dafa pro bytosti na úrovni lidstva. Je to přesně 
kvůli jejím špatným rysům, proč je lidstvu dovoleno se zde kultivovat. Je to pro vás, abyste 
roztavili a rozpustili lidskou špatnost a abyste se pozvedli nad a za, zrovna jako lotosový květ, 
který stoupá z bahna – posvátný a čistý. Rozhodně nesmíte zacházet do extrémů a rozhodně 
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nesmíte chápat Fa scestně. Když jdete do extrémů, když si přejete odvrhnout všechny možné 
druhy [normálních] věcí, například když se zbavíte svých povolání, ve skutečnosti už jste 
uprostřed dalšího připoutání. Váš strach z připoutání sám o sobě vytvořil připoutání; je to vaše 
připoutání k obavě z připoutání.  

Řeknu jenom tolik, protože za chvilku promluví žáci a budou sdílet zkušenosti. Vím, že jsou 
v publiku nějací reportéři a možná přišli zdaleka. Dokážu ocenit obtíže, kterými jste prošli. Já, Li 
Hongzhi, nechci dosáhnout nějakého lidského druhu slávy. Jen chci být zodpovědný ke svým 
učedníkům a studentům, kteří kultivují Dafa. Důvod, proč jsem do Austrálie přijel, byl ten, 
abych jim zodpověděl otázky o kultivaci a umožnil jim se zlepšit a pozvednout. Ale vy jste přišli 
a já vás nechci nechat odejít s prázdnou. Tak jako vždy mám požadavek, že pokud si reportér 
alespoň jednou nepřečetl Zhuan Falun, nesetkám se s ním. Budu s vámi mluvit jen poté, co o nás 
budete mít určitý stupeň znalosti. Protože to, co předávám, je tak obrovské, rozhodně to nelze 
vysvětlit jasně pár slovy. To, co chcete vědět vy, jsou všechno záležitosti běžné společnosti. 
Nechci se k nim vyjadřovat, protože se do obyčejných lidských záležitostí v současnosti 
nevměšuji; vůbec se do lidských záležitostí nevměšuji. Ale přišli jste a já doufám, že tu dnes 
dokážete sedět a klidně naslouchat proslovům našich praktikujících a celou dvoudenní 
konferenci Fa vstřebat. Pak se s vámi setkám a můžete pokládat otázky. Ale během času pro 
konferenci se rozhodně s nikým nesetkám, protože mám na starosti spoustu věcí. Naše Fa 
konference je za účelem pomoci studentům se opravdově zlepšit a rozhodně to není nějaká 
formalita a rozhodně se nedělá jen proto, aby se druzí přišli podívat. (Potlesk) 

Dobrá, v pořádání konference teď budou pokračovat naši žáci, takže tohle je vše, co řeknu. 
Zítra odpoledne důkladně zodpovím dotazy vás všech. Teď se k vám připojím a budu poslouchat 
projevy studentů.  

 
 
*     *     *     *     * 
 
 
 

Můžete mi posílat lístky s dotazy. Tohle odpoledne je hlavně pro vysvětlování Fa a k 
zodpovězení dotazů, které vznesete. Po určitém čase kultivování je mnoho problémů, které se 
dají vyřešit tím, co je v knize. Ale jsou otázky, na které byste se raději zeptali Mistra, abyste měli 
klid v mysli. Všichni takové myšlenky máte, takže vaše přání vyplním. Budu na dotazy 
odpovídat tak dlouho, jak to půjde. Dobrá, začneme tedy.  

 
Student2: Jsou všechna trápení člověka od začátku kultivace připravena, anebo jsou kvůli 

faktorům, které si člověk sám přivodil?  
Učitel: V kultivaci je cesta připravena, ale špatné procházení zkouškami je způsobeno 

faktory, které si člověk přivodil sám. Kultivace je velice komplikovaná věc, takže ne každý 
případ bude stejný a ani věci, které se stanou jednomu člověku, by se nemohly přihodit druhému. 
Se stejnou věcí se určitě nevypořádáte stejně, protože všichni se koneckonců kultivujete v klamu. 
Kdyby bylo všechno stejné, pak by byl klam prolomen. Každý by věděl, co dělat: „Á, někdo jiný 
to vyřešil tamtím způsobem a podařilo se mu to. Tak to udělám i já.“ Pak by se tomu neříkalo 
kultivace. Trápení jsou ve skutečnosti výsledkem vaší vlastní karmy. Karma nahromaděná z 
mnohých životů brání vaší kultivaci, překáží vašemu návratu k původnímu pravému já a překáží 
vašemu zlepšení. Je to tahle karma, co účinkuje. Část z ní jsem vyčistil, zatímco zbytek je 

 
2  Student anebo studentka. Protože z angličtiny ve většině případů  nelze určit pohlaví dotazujícího, uvádím 
jako výchozí termín „student“ (pozn. překl.). 
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uschován, abyste ho odstranili vy. Je to tak, protože v tomto vesmíru je princip: co se dluží, to se 
musí splatit. Bez ohledu na to, ve kterém životě se to stalo, dělání špatných věcí hromadí karmu 
a ta se pak v příštím životě nebo někdy později v současném životě musí splatit. Takže je tu 
přesně tento následek. Říkám tomu trápení. Vlastně to zažívají i obyčejní lidé. Nemoci a útrapy v 
životě, se kterými se lidé za bolestivých okolností setkávají, jsou všechno ve skutečnosti jejich 
trápení. Co se týká našich studentů, jen jsem vám je umístil na různé úrovně kultivace a použil 
jsem je, abyste prošli zkouškami, kultivovali se a pozvedli svůj xinxing. Používám je k dosažení 
tohoto účinku. Ale běžní lidé splácejí karmu jen za účelem splácení karmy, takže to nemá prvek 
kultivace a běžní lidé splácejí tolik karmy, kolik mají. V našem případě pro vás musí být karma 
odstraněna, jinak by byla trápení tak obrovská, že byste nemohli kultivovat. Samozřejmě, jak už 
každý ví, jsou určité podmínky. Je to velmi jasně vysvětleno ve Fa, takže to nebudu opakovat.  

 
Student: Tempo mého individuálního studia Fa je jiné než tempo skupinového studia Fa. 

Vadí to?  
Učitel: Studování Fa sám, jestliže dokážeš vytrvale pokračovat v nepřerušované kultivaci, je 

také pozoruhodné. Ale jak všichni víte, není možné, abyste studovali Fa sami doma velmi pilně, 
a je nemožné, abyste nepřišli do kontaktu s běžnou společností. V dnešní běžné společnosti si 
lidé dělají, co chtějí. Je to společnost, kde jsou lidé schopni provést všechny možné špatné věci 
bez morálního standardu či morálních zábran. Dnešní lidstvo je přesně takové. Ti lidé, se kterými 
přicházíte ve společnosti do styku, jsou všichni z běžné lidské společnosti. To, o čem mluví, co 
říkají, myslí a dělají, je všechno část toho, co dnešní lidstvo dělá. Když pak kultivujete sami bez 
velmi dobrého prostředí, jediné prostředí, se kterým přijdete do styku, je takový typ prostředí. Ve 
skutečnosti jste tedy tímto prostředím ovlivněni, a tak je velmi těžké, abyste se zlepšili. Řekl 
jsem, že mnozí studenti měli pocit, že byli před kultivací celkem dobří, že byli dobří lidé. Poté, 
co opravdově dělají kultivaci, zjistí, že to tak vůbec nebylo. Důvod, proč věřili, že byli dobří, je 
ten, že se porovnávali s dnešním lidstvem, které už není dobré, a neporovnávali se s obdobím 
lidstva s nejvyšší morálkou ani s povahou vesmíru.  

Rovněž, když praktikujete ve skupině a když jste pospolu, to, co říkáte, myslíte a děláte, 
pochází všechno z laskavých myšlenek a dokážete v co největší míře myslet na druhé při 
čemkoliv, co děláte. To je velmi čisté a nezkažené prostředí, kousek pokojné, harmonické a čisté 
země. Jako kultivující v tomto prostředí tak budete touto dobrotivou silou v tom prostředí 
rozvíjeni. To je jisté. Takže je důvod, proč vám říkám, abyste praktikovali společně. Všichni 
lidé, se kterými přijdete v tom prostředí do styku, jsou dobří lidé. Jejich slova, činy a skutky 
zkrátka nejsou stejné jako ty lidí z běžné společnosti, takže o tohle prostředí nemůžeme přijít. 
Ale je pár oblastí, kde tolik lidí, kteří studují Dafa, není, jen jeden nebo dva lidé a nemají tak 
dobré prostředí. V tom případě se člověk musí spoléhat na sebe. Skutečně jsou takoví žáci – 
opravdově studují v tichosti, kultivují v tichosti a pilně postupují kupředu. Opravdu 
pozoruhodné! Říkám zde ale, že prostředí skupinové kultivace je nutné a velmi dobré. O to 
prostředí byste neměli přijít. To prostředí lidi umírňuje.  

 
Student: Při výměně zkušeností se studenty mám pocit, jako by muži měli tendenci 

zdůrazňovat racionální pochopení Fa, zatímco ženy mají tendenci zdůrazňovat pocitové 
pochopení Fa. Jde-li o běžný jev, jak se můžeme učit jeden od druhého a rychleji se zlepšovat?  

Učitel: S tím opravdu nesouhlasím. Ti studenti, kteří chápou Fa dobře, mohou všichni chápat 
Fa racionálně. Jenom ti, co nečtou knihu často – tedy ti, kteří nejsou dost pilní, nebo ti, co zrovna 
začali studovat – mají tendenci chápat Fa pocitově. V tomhle ohledu není rozdíl mezi muži a 
ženami. Dnešní ženy jsou také pozoruhodné, [nejen muži]; mají vlastní mysl a schopnosti. Nelze 
to chápat tak, jak jsi to popsal. A vrozené vlastnosti a schopnosti učednic Dafa nelze 
charakterizovat podle vnějšího zdání.  
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Student: Jak bychom měli chápat myšlenku procházení kultivací v Zákonu trojitého světa 

dvakrát?  
Učitel: Je to jeden z projevů různých situací studentů, který určuje, jak se kultivují. Může se 

to stát i osmkrát nebo desetkrát. Například, když máte dosáhnout jen Dovršení v říši Arhata, 
stačí, když se kultivujete v Zákonu trojitého světa jednou. Když se kultivujete k vyšším úrovním, 
pak je nutné, abyste během kultivace kultivovali opakovaně a nepřetržitě. Někteří lidé jsou 
poměrně citliví; je možné, že někteří vnímají víc a vědí toho o trochu víc. 

 
Student: V procesu studování Fa je nutné, abychom jasně rozuměli principům Fa, aniž 

bychom spadli do připoutání usilování o vědomosti. Jak bychom to měli vyřešit?  
Učitel: Až budete schopni pochopit význam kultivace na základě Fa, pochopíte. Jediný 

způsob, jak rozumět Fa zevnitř Fa, je číst víc knihu. Kniha našeho Dafa dokáže vyřešit všechny 
záhady a dokáže napravit všechny lidské myšlenky; dokud čtete knihy Dafa, všechny mohou být 
vyřešeny. Vždy, když cítíte, že nemůžete získat odpovědi na mnohé otázky, ve skutečnosti je to 
tak, že vy sami ty odpovědi získat nechcete. Je to tak, protože když čtete knihu a studujete Fa, 
může být zodpovězena každá otázka. Jak víte, vládní úřady teď otevřeně připouštějí, že máme 
více než sto milionů lidí. Kdyby mě chtěl každý člověk najít, abych mu mohl odpovědět na jeho 
otázky… není možné, aby k tomu došlo. Australští žáci, kteří tu právě sedí, mě vidět mohou, ale 
studenti v pevninské Číně mě vůbec vidět nemohou. Vlastně jsem v pevninské Číně často. 
Nevidí mě, protože se s nimi nemohu setkat. Kdyby jedna oblast věděla, kde jsem, studenti by to 
rozhlásili tak, že to bude vědět celá země, a pak mě každý přijde vyhledat. Čínská společnost je 
jiná než jiné společnosti. Kdyby nám lidé nerozuměli, mohlo by to poškodit Dafa, a proto se s 
vámi nemohu setkat. Ale i za těchto okolností budu stále zodpovědný za vaši kultivaci. Jak tedy 
zvládnu být zodpovědný? Včera jsem zrovna řekl tohle: Všechno, co vám mohu dát, jsem 
vměstnal do této knihy Fa, a dokud knihu čtete, všechno dostanete. Někteří žáci už Zhuan Falun 
četli víc než dvěstěkrát a pořád ho čtou. Každé čtení je jiné, protože je to kniha kultivace. Uvnitř 
jsou obsaženy vnitřní významy na různých úrovních. Ty otázky, které vyvstanou po dokončení 
prvního čtení, budou zodpovězeny během druhého čtení a vy pochopíte. Ale poté, co dokončíte 
čtení podruhé, budou nové otázky a pak, když budete číst potřetí, ty otázky budou zodpovězeny 
stejným způsobem. Tím, že takhle pokračujete v kultivování a dál takto čtete, pilně děláte 
pokrok. Přidejte k tomu cvičení Dafa, tento druh doplňkové metody, a pak se pozvednete. 
Někteří lidé se mě často ptají: „Učiteli, budu moci dosáhnout Dovršení?“ Pak bych vám 
odpověděl otázkou: „No a dokážeš dělat věci tak, jak jsem právě učil?“ Vlastně byste se měli na 
otázku, zda můžete dosáhnout Dovršení, ptát sami sebe.  

 
Student: Po kultivaci k velmi vysokým úrovním jsou tělesné buňky úplně nahrazeny 

vysokoenergetickou hmotu. V té době nedochází k metabolismu. Znamená to tedy, že není třeba 
jíst ani pít? 

Učitel: Ano, ale musí to být tak, že na vysokoenergetickou hmotu se přeměnilo celé lidské 
tělo. Pak se to dá provést. Nestačí to, pokud povrch těla tohoto stavu nedosáhl. Jak víte, když 
člověk praktikuje qigong, ukládá si qi a může qi vydávat. Ale když se člověk opravdu kultivuje k 
vyšším úrovním, už to není qi. Z qi už není vůbec nic a místo toho je tam vyšší energie, které 
říkám gong. Je to ve skutečnosti mikroskopičtější podstata hmoty. A tento druh podstaty hmoty 
se bude ukládat ve vašem těle. Každá buňka ve vašem těle bude ukládat tento druh 
vysokoenergetické podstaty hmoty. Hmota, která je mikroskopičtější, má nepochybně omezující 
povahu. Po dlouhé době bude tohoto druhu vysokoenergetické hmoty víc a víc a bude vydatnější 
a vydatnější. Nepřizpůsobí se jí pak buňky ve vašem těle? Jakmile se všechny vaše buňky s tímto 
druhem vysokoenergetické hmoty asimilují, bude vaše tělo pořád stejné jako tělo běžné osoby? 
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Takové tělo je pak složeno z vysokoenergetické hmoty sesbírané z jiných dimenzí. V takovém 
případě, existuje pořád ještě lidský metabolismus? Už neexistuje. V tom bodě se obejdete bez 
jídla a pití, ale neznamená to, že jíst a pít nemůžete. To, co budete opravdu potřebovat, nebudou 
věci z této naší dimenze. Kdyby vám nabídli lidské věci, nechutnalo by vám to. Udělalo by se 
vám při pohledu na to špatně. To, co budete potřebovat, je tedy vyšší hmota z jiných dimenzí.  

 
Student: Všichni žáci z Guangzhou vás postrádají! Všichni žáci z Guangzhou vám zasílají 

pozdrav! 
Učitel: Děkuji vám všem. (Potlesk) 
 
Student: Obecně řečeno, jsou kultivující v Austrálii na poměrně nízkých úrovních?  
Učitel: To jsem neřekl. Kultivace záleží na vás samotných. Ve skutečnosti nemůžete ani teď 

znát říši, do které jste se vykultivovali. Jakmile byste to věděli, měli byste silná připoutání. Pak 
by to byl určitý druh překážky a zastavení na cestě vaší kultivace. Takže nevědět znamená, že 
toto připoutání nebudete mít.  

 
Student: V Podstatě dalšího pokroku Mistr zmínil, že kultivace je vážná věc, a ne 

sebezkoumání nebo pokání běžných lidí. Mám pocit, že jsem uvázl ve stavu sebezkoumání a 
pokání, a nemůžu to prolomit. Mohu se zeptat, jaký je rozdíl mezi hledáním uvnitř a 
sebezkoumáním?  

Učitel: Zlepšování v kultivaci se nedá srovnávat se sebezkoumáním a pokáním. Ale 
skutečnost, že jste schopni se zkoumat a cítíte lítost, je samo o sobě část kultivace. Takový je ten 
vztah.  

Víte, že často říkám, že i když křesťanství a katolicismus nepoužívají kultivační pojmy [které 
používáme my], jsou to také kultivace. To jen Ježíš a Jehova kvůli kulturním rozdílům 
nepoužívali pojem „kultivace“ (xiulian). To proto, že v jejich kultuře žádný takový pojem není a 
způsob uvažování je rozdílný. Přemýšlejte o tom: nekultivují se? Když lidé vcházejí do kostela, s 
velice zbožným srdcem se kají svému Pánu a Ježíši. Mluví o tom, co udělali špatně a v jakých 
ohledech se špatně chovali, a prohlašují, že už to příště neudělají. A pak si tedy vedou líp. 
Potom, když objeví [více] chyb, znovu dojde k pokání a pak se znovu chovají podle vyšších 
standardů. Všichni o tom přemýšlejte: kultivace je ve skutečnosti ke kultivaci srdce. Není to, co 
dělají, kultivace srdce? Nakonec se stanou lepšími a lepšími a vedou si lépe a lépe. Nedosáhli 
tedy standardu požadovaného tím jejich rájem? Není to Dovršení? O gongu se nehovořilo kvůli 
rozdílu v kulturách; neprobíralo se to v tak bohatých pojmech jako ve východních kulturách. 
Takže hodně pojmů, které používají, jsou poměrně jednoduché a požadavky jsou poměrně jasné. 
Hovoří jen o víře, o pevné víře v Boha.  

 
Student: Je jeden kultivující, který prožívá zkoušku života a smrti, a přesto nemá v hlavě 

jasno. Jak by se měli kultivující kolem něho chovat?  
Učitel: „Je jeden kultivující, který prožívá zkoušku života a smrti“ – podat to takto není 

docela správné. A protože nemá v hlavě jasno, nedá se říci, že se kultivuje. V zásadě není pilný a 
spoléhá se na pocitové pochopení Fa a lidské nadšení. Neporozuměl opravdu Fa racionálně, 
nekultivoval opravdově, pilně a pevně. To není opravdová kultivace. Jak víte, kultivace je vážná 
věc; nemohu uznat takovou osobu za kultivujícího. Nic na světě není velkolepější než kultivace. 
Když se chce člověk, který má karmu po celém těle, člověk, jehož mysl je plná špinavých 
myšlenek, stát velkou Osvícenou bytostí a kultivovat se k Dovršení, jak velkolepá věc to je a jak 
úžasný je ten proces, kterým se tomu kultivujícímu podaří opustit všechno, co je lidské! Šlo by, 
kdybyste k tomu nepřistupovali vážně?! Šlo by, kdybyste nezvládli projít každou zkouškou 
sami?! Nevěnovat pozornost, zdánlivě věřit, ale nevěřit, zdánlivě kultivovat, ale nekultivovat, být 
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naprosto nezodpovědný sám k sobě – může takový člověk dosáhnout Dovršení? Je to jasné? To 
by nešlo, abyste se nechovali podle xinxingových požadavků Dafa. Běžní lidé jsou nemocní. 
Narození, stárnutí, nemoc a smrt jsou pro obyčejné lidi přirozeným koloběhem.  

 
Student: Jak můžu jako student univerzity, který praktikuje kultivaci, postupovat pilně vpřed? 

Někteří učedníci tvrdili, že nejít na vysokou školu a vstoupit do řad pracujících může mít za 
následek lepší okolnosti pro kultivaci.  

Učitel: Řekl bych, že to by byla strašlivá chyba. Chápu, že někteří lidé jsou nadměrně 
rozrušení, když vidí pravdu, zvlášť když dnes učím Dafa a vyučoval jsem tolik nebeských 
tajemství. Po získání Fa je člověk plný vzrušení a je snadné dobře nevyvážit to, že je kultivující i 
běžný člověk. Kultivovat se, zatímco se co nejvíce přizpůsobujeme společnosti běžných lidí, 
není jen pouhá věta: je to Fa! Je to propojeno z každého úhlu a pohledu. Vím, že bude víc lidí po 
celém světě, kteří budou v budoucnosti studovat Dafa, miliardy studujících lidí. Když jsem tento 
Fa poprvé vyučoval, už jsem věděl, jaký bude výsledek. S tolika lidmi, kteří všichni přijdou 
studovat, kdyby nikdo nepracoval ani nechodil do školy, šlo by to?! Takže jsem na tuto fázi 
myslel předtím, než jsem tento Fa začal vyučovat. Otázka, jak umožnit lidem kultivovat se v 
běžné lidské společnosti, je velmi závažná. Takže ani vaše práce, ani podnikání, studia na škole 
nebo jakákoliv jiná stránka vašeho života nebude do vaší kultivace zasahovat. Musíte pracovat a 
studovat jako obvykle. Vaše práce a studium rozhodně kultivací nejsou, ale jako někdo, kdo dělá 
kultivaci, se váš zlepšený xinxing projeví v práci i při studiích. Takový je tam vztah. Takže ať už 
jsou žáci Dafa kdekoliv, všichni lidé řeknou, že jako člověk jste prostě skvělý. To je stav, který 
odráží vaši kultivaci, zatímco se přizpůsobujete běžné společnosti do co největší míry. Jestliže 
tohohle nedokážete docílit, znamená to, že se nechováte podle mých slov, podle Mistrových 
požadavků. Když neposloucháte ani to, co vám říkám, proč mě pořád ještě nazýváte Mistrem? 
Neučil bych vás, abyste šli cestou, která není dobrá. Protože tento Fa učím, musím k němu být 
zodpovědný. Ve skutečnosti si vás vážím víc než vy sami, protože existujete společně s Mistrem. 
Vy jste ti nejúžasnější bohové budoucnosti, příkladné vzory nového vesmíru a nadějí lidstva pro 
budoucnost. V žádném případě nepřestaňte dělat věci běžných lidí poté, co se začnete učit Fa. 
[Na druhou stranu], co se týká věcí, které Dafa nedovoluje, když je neděláte, ukazuje to, že váš 
stupeň pochopení je dobrý. Ale když přestanete dělat normální, běžnou lidskou práci, pak je tu 
problém, který pramení z připoutání přílišného nadšení.  

 
Student: Mladí učedníci z města Leshan pozdravují Mistra! Učedníci Dafa z Pekingu posílají 

Mistrovi nejuctivější pozdravy! Učedníci z Dalianu pozdravují Mistra! 
Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk) 
 
Student: V osmé přednášce Zhuan Falunu, v kapitole „Kdo praktikuje kultivaci, získá 

kultivační energii“  jste uvedl, že „všechny vzkazy, živé bytosti a buňky ve vašem těle získávají 
kultivační energii“. Co jsou to vzkazy a živé bytosti?  

Učitel: Každá vaše buňka nese vaši podobu, až k těm nejmikroskopičtějším z 
mikroskopických. Nehovořím o této otázce jen s ohledem na Fa. Lidstvo tohle teď také uznalo. 
Vědci dělají průřezy buňkami malých živočichů a pak je převádějí do počítače, a když se zobrazí 
na monitoru, objeví, že buňky mají podobu toho malého živočicha a že jsou stejné. Ale když se 
díváte jen na povrch, je to jen buňka. Snažím se vysvětlit, že když děláte cvičení a všechno ve 
vašem těle se mění s vámi, není pak vaše buňka živou bytostí? Nepochybně je. Kromě toho 
všechno, co vzniká jako výsledek vaší kultivace, má v sobě život, včetně vašeho gongu, včetně 
každé částice vašeho gongu, různých nástrojů Fa, nadpřirozených schopností a božských sil. A to 
není vše – když člověk dosáhne Dovršení, musí mít hojnost věcí, protože jen pak se může stát 
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Velkou osvícenou bytostí. Takže všechny jsou živé, všechny mají život a schopnosti. Tohle to 
znamená.  

 
Student: Jsou dvojčata dvě prapůvodní duše, které se převtělí zároveň?  
Učitel: Zcela určitě. Rozhodně to není jedna hlavní duše rozdělená na poloviny.  
 
Student: V určitých oblastech Afriky se praktikuje polygamie. Je v pořádku jim šířit Fa?  
Učitel: Ano, učit se může každý. Jsou rozdíly ve společenských normách, rozdíly v lidském 

chápání morálky, racionálnosti a názorech. Takže jsou hodně velké rozdíly. Ale nic z toho 
neovlivní schopnost kultivovat. Kdokoliv v každém prostředí, na každé úrovni, může dělat 
kultivaci. Zůstává jen otázkou, zda se budou kultivovat nebo ne.  

 
Student: Naše lidské tělo v této dimenzi není nic víc než jen částice v obrovitém těle kosmu. 

Ale rozdíly ve velikostech částic tvoří rozdíly v dimenzích a výsledkem toho je, že člověk má tělo 
v různých dimenzích. Ale tato dimenze nepatří jen tobě, ale je částí vesmíru.  

Učitel: Správně, toto pochopení je správné. I když ty sám jsi jedna samostatná bytost, jsi také 
částice ve společném těle kosmu, člen společné bytosti. Například jako to, o čem jsem právě 
mluvil, jsi jedna samostatná bytost. Dalo by se také říci, že jsi úplná bytost v této říši a každá 
buňka ve tvém těle je nezávislý druh částice, která nese přesně tutéž podobu jako ty, ale zároveň 
jsou také částí celku.  

 
Student: Mistr řekl, že stav starých čínských společností a starověkých lidí byl lepší než v 

současné době. Jak bychom tedy měli chápat spory a boje, které ve starých čínských dějinách 
probíhaly? Je to, jak říkal Konfucius, že jenom stará společnost před obdobím Jara a podzimu v 
období Válčících států a obdobím Tří císařů a pěti králů3 byla dobrá?  

Učitel: Všechny staré společnosti byly lepší než současná společnost, bez ohledu na to, z 
kterého období. Je to ovšem porovnávání lidí s lidmi, a ve skutečnosti je tato dimenze lidí prostě 
velmi špatná. Při pohledu z kterékoliv dimenze ve vesmíru, která je výše než lidská úroveň, je 
celé toto místo lidí špatné, nešpinavější a nejméně schopné vidět pravdu vesmíru. Vždy bylo 
špatné a dnešní lidé jsou ještě horší, protože teď jsou názory lidí převrácené. Nemluvím o tom, 
že lidé jsou v protikladu vůči jiným dimenzím; to bylo předem rozhodnuto nebesy. Mluvím o 
porovnávání dnešních lidí s lidmi minulosti – jejich názory jsou v protikladu, dobro a zlo jsou 
převrácené. Takže teď, když lidé dělají špatné věci, už si neuvědomují, že dělají něco špatného, a 
myslí si, že dělají dobrou věc. Když řeknete, že jim jde jenom o zisk, řeknou, že je to známka 
zdatnosti. Když takový člověk vidí, že zloděj někoho okrádá, neřekne, že ten zloděj je špatný. 
Tvrdí, že jste nebyli dost opatrní. Není to příklad názorů, které se úplně převrátily naruby? 
Dnešní lidé říkají, že staré časy nebyly dobré, ale ve skutečnosti je to odraz toho, že dnešní lidé 
používají zkažený názor, aby starověké lidi soudili. Ve filmech vyrobených v Hongkongu vidíte, 
jak starověké lidi vyobrazují, jak neustále zabíjejí a bojují, ale to je jen umělecká technika, 
umělecké přikrášlování. V dlouhých dějinách několika tisíců let jsou takové věci tak 
nevýznamné, že nestojí ani za zmínku. Jak víte, umění musí být větší než život.  

Lidé v minulosti říkali: „Když uhodíš lidi, neuhoď do tváře.“ Tato věta zní velmi jednoduše. 
Ale člověk byl schopen se ovládat dokonce i v boji a nedovolil, aby si dělal, co se mu zachce. 
Nicméně dnes, když lidé bojují, udeří výhradně do tváře. Člověk je dnes jiný; krutý, surový a bez 
zábran. Samozřejmě, proč byly v dávných dobách války? Řeknu vám, že to bylo určeno nebesy. 

 
3  Pozn. překl.: Obecně se má za to, že období Jara a podzimu v období Válčících států trvalo od 770 – 221 
př. n. l.  a že období Tří císařů a pěti králů trvalo od 3000 – 2000 př. n. l. Má se za to, že Konfucius se narodil roku 
551 př. n. l. a zemřel roku 479 př. n. l. 
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Je to tak, protože to, co vesmírné principy Fa stanovily pro lidi v této dimenzi, jsou ve 
skutečnosti: dobytí světa vojenskou silou; vítěz vládne zemi; a silní jsou hrdiny. Tyto věci jsou z 
pohledu dimenzí vysoké úrovně všechny špatné, ale uprostřed převrácených principů člověka 
souhlasí s lidskými principy, které jsou v protikladu k těm vesmírným, a vyvíjely účinek na 
lidskou společnost po tisíce let. Když karma člověka naroste, je nutné karmu odstranit. Takže 
pak následují přírodní katastrofy, lidská neštěstí a lidské války.  

 
Student: S ohledem na slova nebo pojmy, kterým nerozumím, když čtu Zhuan Falun nebo 

poslouchám vaše vyučování Fa skrze zodpovídání otázek na různých místech, je absolutně 
nezbytné rozumět slovům jako „přirozeně“ a „nevyhnutelný“?4 

Učitel: Povrch slov je obecně tentýž jako pochopení lidí. Vlastně není nutné se v těch 
slovech rýpat. Když čtete knihu, všichni byste se měli vyhnout tomu, že se budete rýpat ve 
slovech. Prostě byste měli postupně číst, ale musíte si být vědomi, že čtete Fa. Musíte si být 
vědomi, co čtete. Vnitřní význam Fa však není na povrchu. Když jsou vám jasné jiné a vyšší 
výklady té věty, je to vnitřní význam principů Fa, který se projevuje, a Fa, který se odhaluje.  

 
Student: Jsem akupunkturista, a když vpichuji jehly, přicházím do styku s pacientovou kůží, a 

když používám k léčení techniku „baňkování“, vytahuji z pacientovy kůže spoustu špinavých věcí. 
Tyto dva kroky přenášejí karmu. Může kultivující takovouto práci nadále vykonávat?   

Učitel: Nebuď tak přehnaně opatrný, protože do styku s obyčejnými lidmi přicházíš při všech 
svých činnostech ve společnosti. Například židle, na které sedíš: někdo jiný na ní zrovna seděl. 
Posadíš se na ni, nebo ne? Věci, kterých se dotýkali jiní lidé: dotkneš se jich, nebo ne? Tento 
druh nepřímého kontaktu je také kontakt. Tato společnost je špinavá a tak to prostě je. 
Kultivující nemůže mít mentalitu strachu z toho či onoho a vytvořit si další druh připoutání – 
připoutání ke strachu ze všech možných věcí. Kultivujte otevřeně a důstojně. To, co vaše tělo 
vyzařuje, je světlo spravedlivého Fa. Mnoho učedníků Dafa se věnuje vědeckému výzkumu. Při 
pokusech s bakteriemi, když se jejich ruce nechtěně dostaly blízko místa, kde byly bakterie, 
přišlo se na to, že všechny bakterie zemřely. Takových případů bylo hodně. Tím chci říci, že vy 
jako žáci Dafa přirozeně máte schopnost bakterie zabít. Nepoužíváš [v práci] k léčení 
qigongovou metodu, ale používáš léčbu metodou běžných lidí, takže to není problém. I kdyby 
ses trochou karmy nakazil, je titěrnější než titěrná a nemá žádný účinek. Kdybyste ovšem použili 
k léčení lidí qigong, bylo by to jiné. To by bylo jasné obchodování s druhými lidmi, kdy vy byste 
získali nemoc a dávali dobré věci druhým. A tak říkám, že ti falešní qigongoví mistři, kteří 
neprošli kultivací, kteří to chtějí použít jen na vydělávání peněz, ve skutečnosti ubližují sami 
sobě – smrtelně si ubližují. Lidé se odvažují udělat pro peníze cokoliv a ani nevědí, že si sami 
ubližují. 

 
Student: Kultivuji se nyní přes dva roky. Pevně věřím v Dafa a získal jsem určitý stupeň 

pochopení. Při konferencích na sdílení zkušeností však nevím co říct. Rozumím věcem ve svém 
srdci, ale nedokážu je jasně vyjádřit. A tak nechci říct nic. Je to kvůli tomu, že jsou moje vrozené 
komunikační schopnosti slabé nebo kvůli nedostatečnému pochopení Fa?  
      Učitel: Nemusí to být nutně kvůli problému s tvým pochopením Fa. Každý má v kultivaci 
rozdílné stavy.  

 
Student: Jaký je rozdíl mezi těmi, kdo začali kultivovat dříve, a těmi, kdo začali kultivovat 

později?  

 
4  Pozn. překl.: Tato čínská slova jsou o něco obecnější než ta anglická (česká).  
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Učitel: Žádný rozdíl tam není. Nikdy jsem neřekl, že ti, co začali kultivovat dříve, budou 
takoví a takoví, a ti, kdo začali kultivovat poději, budou takoví a takoví. Dafa se stále šíří. Pokud 
jste ho získali, měli byste se prostě věnovat kultivaci. Kdyby nebyl způsob, jak docílit, abyste 
dosáhli Dovršení, neměli byste dovoleno kultivovat. Rozdíly v úrovních nejsou kvůli tomu, jak 
dlouho je to od doby, co člověk získal Fa, ale kvůli vlastní individuální kultivaci člověka.  

 
Student: Když medituji, zjišťuji, že nejsem schopen zastavit hlavu v neustálém kolébání a 

otáčení. Kvůli tomu nemohu v meditaci dosáhnout stavu klidu. Místo toho mám uvnitř pocit 
panikaření. Co se děje?  

Učitel: Jsou dva možné scénáře. K prvnímu dochází, když nový student ještě není 
opravdovým kultivujícím. V tom případě ses možná v minulosti učil nějaké jiné věci nebo jsi v 
minulosti doma vystavoval určité věci, abys je uctíval, nebo jsi v minulosti uctíval určité věci. 
Dělání špatných věcí mezi běžnými lidmi a tím přenesení věcí na sebe sama je další možná 
příčina, kterou nelze vyloučit. Jestli v procesu tvého praktikování opravdu dokážeš kultivovat 
Dafa s pevným srdcem, pak tu věc odstraním. Je také další situace. Konkrétně ta, že jakmile 
člověk začne kultivovat, jeho tělo je na začátku upravováno. Některé části jeho těla v minulosti 
trpěly zdravotními problémy. V tom případě to může být odraz karmy, která se v té oblasti 
odstraňuje. Obě situace jsou možné příčiny. Ale snaž se co nejvíc, aby ses s tím nekýval. Jestli je 
to opravdu příliš těžké to ovládat, můžeš cvičit s očima otevřenýma. Jak to, že se právě teď 
nehýbáš? Když praktikuješ, měl by sis zachovat svůj současný stav a zavřít oči, až když už se 
nehýbáš. Kolébání se může vyskytnout také u kultivujících, jejichž Velký nebeský okruh se 
otevírá.  

 
Student: Všichni žáci Dafa z Pittsburghu ve Spojených státech pozdravují Učitele! 
Učitel: Díky všem! (Potlesk) 
 
Studentka: Když dospělý medituje, je v pořádku, když u něj spí dítě? Kdyby se tohle 

přihodilo, jak by to ovlivnilo hlavní prapůvodní duši a pomocnou duši dítěte?  
Učitel: Ve skutečnosti ses ptala, jestli by mohlo dítě získat gong. Ale nechceš to říci přímo, 

protože tam máš připoutání. Neřekl jsem, že když praktikuje jeden člověk, přinese to prospěch 
celé rodině? Přinejmenším je pole energie, které neseš, přínosné pro všechny členy rodiny, 
protože kultivuješ spravedlivý Fa, a laskavá a klidná síla, kterou s sebou neseš, může napravit 
všechny nesprávné stavy.  

 
Student: Existuje osoba, která řekla, že jakmile se člověk vykultivuje do určité úrovně, když 

často mluví nebo vzpomíná na svůj dřívější kultivační proces a jak se cítil, když se odstraňovala 
jeho karma, spadne zpět dolů na úroveň, na které v minulosti v tom bodě byl.  

Učitel: Jak by to mohlo být možné?! Když kultivující hovoří o svém kultivačním procesu, je 
to proto, aby pomohl sobě i ostatním učedníkům Dafa, aby si vedli lépe, když budou znovu 
procházet tím druhem trápení. Na úroveň člověka to nemá vůbec žádný účinek. Ovšem kdyby to 
dělal s mentalitou předvádění se, je to něco úplně jiného. V tom případě, když o tom mluví, 
někteří studenti to budou poslouchat neradi.   

 
Student: Včera jste řekl, že mysl a hmota jsou jedno. Co to ale má společného s naším 

studiem Fa?  
Učitel: Osoba, která poslala tento lístek, ještě není studentem a ještě nechápe Fa, který učím. 

Ale stejně tvou otázku zodpovím, protože tu učím kultivaci. Jasně jsi právě teď slyšel, že lidská 
těla mohou projít během kultivace změnami. Všechny tyto změny jsou způsobeny zlepšením 
xinxingu kultivujícího a pozvednutím jeho mysli v procesu kultivace. Lidé si obvykle myslí, že 
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xinxing patří do nehmotné nebo duševní říše a že mezi myslí a hmotou žádné spojení není. 
Někteří lidé přemýšlejí: „Co má mysl společného s cvičeními, která děláme?“ Jen tu děláme 
cvičení. Proč se mluví o principech?“ Tohle je základní příčina, proč se gong mnohých lidí s 
jejich praktikováním nezvyšuje. Když pochopíš principy, tvé myšlenky se pozvednou, tvůj stav 
mysli se zlepší a ty pochopíš ještě vyšší principy. To odráží tvůj zlepšený stav mysli a umístění 
tvého stavu mysli. Jen když tohoto standardu dosáhneš, může se tvůj gong zvýšit. Takový je ten 
princip. Pokud tomuto principu nerozumíš, tvůj gong se nezvýší, i kdybys cvičil každý den od 
úsvitu do soumraku, bez přestávky na jídlo a pití. Když ale řekneš, že chceš jen číst knihu a 
necvičit, ani pak se nemůžeš považovat za kultivujícího učedníka Dafa, protože bys ho studoval 
jen jako teorii. „Kultivace“ tomu lze říkat jen tehdy, když člověk chce kultivovat, má touhu 
dosáhnout Dovršení a zároveň provádí kroky, které jsou součástí kultivace. Tohle je jen 
vysvětlení na povrchové úrovni. Ve skutečnosti pozvednutí mysli je pozvednutím gongu, protože 
mysl a hmota jsou jedno.  

 
Student: Když jsem četl Zhuan Falun, stal se několikrát ten samý jev: zatímco jsem četl 

knihu, najednou jsem cítil, jak mám těžkou hlavu, a byl jsem velmi ospalý. Ale neusnul jsem. Cítil 
jsem, že jsou moje oči neustále přitahovány k určité pasáži v knize. Náhle se objevila další pasáž 
slov v knize, ale ta slova nebyla z Zhuan Falunu.  

Učitel: To je tvoje karma myšlenek, která do tebe silně zasahuje a nenechá tě číst knihu a 
studovat Fa. Způsobuje, že jsi ospalý a chce se ti usnout. Způsobuje, že ztrácíš spravedlivé 
myšlenky a spravedlivou víru. Když zneklidní, dokonce se ukáže, aby do tebe zasahovala, 
dokonce způsobí, že se v ti v hlavě objeví slova. Tohle dělají také démoni, kteří poškozují Dafa. 
Když zneklidní, dokonce se budou s tebou v hlavě hádat, mluvit na tebe a nenechají tě studovat. 
Není to zřejmé? Je to myšlenková karma nebo vnější zasahování a brání ti se pozvednout. Je to 
proto, že tvoje zlepšení ji odstraňuje. Řekl jsem, že vaši karmu odstraním. Když je skutečně 
odstraněna, je skutečně rozložena. Přijme to? Takže dělá všechno možné, aby se bránila. 
Považuješ-li ty věci za část sebe, pak nebudeš schopen získat Fa, protože Fa je dán tobě a 
rozhodně nemůže být dán té karmě. Takže ji musíš překonat. Bez ohledu na to, jak ospalý budeš, 
musíš ji překonat, potlačit a odstranit. Okamžik, kdy se touto překážkou prolomíš, je zároveň 
okamžikem, kdy je odstraněna.  

 
Student: Zrovna teď mám pocit, že co se týče mnoha věcí, dělám chybu, hned jak cokoliv 

řeknu nebo udělám, a tak už se neodvažuji cokoliv říkat nebo udělat. Ale dost lidí kolem mě se 
domnívá, že jsem přehnaně opatrný.  

Učitel: Také si to myslím. Po pravdě řečeno je tohle stav, který se vynoří, když člověk uvidí 
pravdu a uvědomí si, že lidské principy jsou ve skutečnosti obrácené. Je to projev procesu, kdy 
se stáváš kultivujícím. Ale zároveň se člověk stále musí chovat jako kultivující a kultivovat se 
otevřeně a důstojně. Rozdíl je v tom, že sféra kultivujícího se bude zobrazovat ve věcech, které 
záměrně i nevědomky dělá, a ty budou splňovat velmi vysoký standard. Nechyť se do dalšího 
druhu připoutání, že se budeš bát dělání chyb, když něco říkáš nebo děláš. Ten strach je také 
připoutání. Snaž se co nejvíc, abys dělal věci otevřeně a důstojně. S tím není problém.  

 
Student: Mohl byste nám říci základní příčinu naší ješitnosti?  
Učitel: Emoce. Máte rádi, když druzí lidé říkají, že jste dobří. Máte rádi, když vás druzí lidé 

chválí a lichotí vám. Máte rádi, když si vás druzí lidé váží. A bojíte se čehokoliv, co by mohlo 
vaši pověst poškodit. Všechno z toho rozvíjí mentalitu ješitnosti. Je to připoutanost. Lidská touha 
zachovat si tvář je velice silná. Ve skutečnosti, když svou mysl uklidníte a neponesete tolik 
přítěže, budete kultivovat rychleji.  
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Studenka: Během procesu kultivace se dají mnohá trápení překonat snadno. Byla jsem je 
schopna překonat tím, že jsem je snášela. Ale cit je zkouška, kterou je velice těžké projít. Nebyla 
jsem schopna jí projít na několik pokusů, obzvlášť kvůli tomu, že jsem poměrně poddajná a lehce 
se dojmu. Teď se kultivuji skoro dva roky. Ale během tohoto období, protože jsem měla problémy 
s city ke svému příteli, přestala jsem na několik měsíců praktikovat. Teď chci začít znovu. Bude 
se o mě Učitel pořád ještě starat?  

Učitel: Dveře k Dafa jsou stále ponechány otevřené dokořán. Pořád přicházejí noví žáci, aby 
se ho učili. Noví žáci stále vstupují do dveří. Dokud se kultivuješ, všechno záleží na tobě. Ale 
nemůžeš se tak chovat pořád. Stačí, když se z lekce poučíte jednou. Cit je něco, co je těžké 
opustit. Řeknu vám tohle: všechny lidské bytosti se domnívají, že jejich myšlenky a city jsou 
součástí jejich vlastního těla a jsou produkty jejich myšlenek. Tak to vůbec není. Cit je zobrazení 
přesně těch nejiracionálnějších věcí. Kdykoliv na vás cit zapůsobí, nejste vůbec schopni jednat 
racionálně. Dobře o tom přemýšlejte, když nemůžete určité věci dostat z mysli, když jste 
rozzlobeni a máte pocit, že se s vámi zacházelo nespravedlivě, v těch okamžicích vás vede cit. 
Někteří lidé jsou naprosto neschopni se ovládat a jsou úplně radostí bez sebe. Když jsou city 
člověka abnormální, znamená to, že ho vede cit až do bodu, kdy se stane iracionálním. Jsou lidé, 
kteří mají problém se citu zbavit, až do bodu, že mají pocit srdcervoucí ztráty, když se o to snaží, 
a jsou citem pasivně vlečeni. Emoce pracuje u všeho. Ve skutečnosti je tento cit bůh v naší 
dimenzi Tří říší. Byl stvořen pro lidské bytosti a existuje kvůli lidským bytostem a všem 
vnímajícím bytostem uvnitř Tří říší. Bez citu by lidé byli chladní a lhostejní. Kdyby lidé neměli 
žádné city, byli by ještě podlejší. Život by pak pro lidstvo nebyl smysluplný. Právě kvůli tomu, 
že existuje cit, naučili se lidé být šťastní, rozzlobení, smutní a nadšení. Právě kvůli tomu, že je 
cit, existuje zvláštní pouto mezi rodiči a dětmi. Právě kvůli tomu, že existuje cit, mohou lidé 
vytvářet rodiny. Právě kvůli tomu, že existuje cit, mohou lidé milovat a ochraňovat své děti. Cit 
může pro lidské bytosti hrát tyto role. Ale cit může také kvůli scestným myšlenkám přivodit u 
lidí nesprávné chování nebo nesprávné způsoby uvažování. Od okamžiku, kdy se člověk narodí, 
je ponořen v citu. Všechny vaše buňky jsou jím nasáklé. Jsou jím nasáknuty všechny molekuly a 
buňky uvnitř Tří říší. Takže během kultivace je velmi obtížné mu uniknout. Když se jako 
kultivující nedokážeš emoce zbavit, všechno tvoje chování je lidské chování. Cenění si citu je ve 
skutečnosti zastávání se citu. A v tom případě jsi jen obyčejná lidská bytost. Když se ho dokážeš 
vzdát, už nejsi jeho součástí a jsi bůh. To je ten princip.  
      Buddhové, Bódhisattvy, Arhati a Bohové jsou mimo tento cit. Bohové za Třemi říšemi lidské 
emoce nemají. Ale nemít lidské emoce neznamená nestarat se a neochraňovat druhé. Vlastní 
něco vyššího, co se nazývá soucit (cibei), což je ušlechtilejší, širší a úžasnější. Cit je prvek uvnitř 
Tří říší. 

 
 
Student: Volali mi žáci z města Fuzhou a požádali mě, abych vyřídil pozdrav ctěnému 

Učiteli! 
      Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk) 
 

Student: Singapur je multirasová společnost a používá angličtinu jako společný jazyk. Má 3,2 
milionu obyvatel, z nichž 76 procent jsou Číňané. Ale v současnosti se tam učí Dafa jen malé 
množství lidí. Většina z nich má anglické vzdělání. Rozumí mluvené čínštině, ale mají problémy 
se čtením čínštiny. To je jedna z několika věcí, které slouží jako překážka, a představuje problém 
pro lidi, kteří chtějí získat Fa. Já jsem byl vzdělán anglicky také a dokážu pochopit jejich obtíže. 
Mistře, jak můžeme v této situaci šířit Dafa více lidem v Singapuru?  

Učitel: Tato situace existuje i v jiných oblastech. Číňané jsou v Austrálii a jsou i Číňané 
žijící v jiných západních zemích, ovšem byli vychováváni zcela v západní kultuře, takže čínsky 
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nemluví. Ale znamená to, že nemohou studovat Fa? Mohou číst anglickou verzi Zhuan Falunu 
nebo číst Zhuan Falun v jiných jazycích. Mohou získat Fa zrovna tak. Tohle není problém.  

 
Student: Mistr řekl, že právě teď nemají být žádné lidské bytosti na Zemi lidmi. Je tohle moje 

pochopení správné? Na začátku, když tito lidé sestoupili dolů, nebylo to způsobeno tím, že padali 
krok za krokem dolů, protože se stali špatnými. Namísto toho přijali riziko a sestoupili sem dolů. 
Ale jakmile přišli do lidského světa, všichni spadli do klamu a nahromadili si spoustu karmy. 
Někteří lidé si nahromadili karmy příliš mnoho a jsou naprosto ztraceni. Už vůbec nejsou 
schopni kultivovat. Ale Mistr se navzdory tomu dívá jen na skutečnost, že původně sestoupili, aby 
získali Fa. Takže bez ohledu na to, o koho se jedná, jakmile si vyvine myšlenku, že chce dnes 
kultivovat, a začne praktikovat, Mistr mu nabídne spásu.  

Učitel: To je v podstatě správně. Ale ne všichni lidé sem dolů sestoupili díky spravedlivým 
myšlenkám; někteří na tuto úroveň skutečně spadli. Ale Dafa při nabízení spásy lidem bere 
každého stejně. Tyto moje dveře jsou otevřeny tak doširoka, že už ani žádné dveře nezbyly. To, 
na co se pohlíží, jsou jen srdce lidí. Kromě toho je pravda, že jsem řekl, že lidské bytosti v 
dnešním světě nepřišly, aby byly lidmi. Ale ne všichni přišli, aby z nich byli Buddhové, Taové 
nebo Bohové. Tím míním, že ne všichni z nich přišli, aby kultivovali. Ale všichni z nich přišli 
kvůli Dafa, byli vytvořeni Dafa a byli Dafa stvořeni. Hrají jak kladné, tak záporné role.   

 
Student: Od doby, kdy jsem začal studovat Falun Dafa, dvakrát jsem vás viděl ve svých 

snech. V obou případech jste měl současnou podobu. Mám anglické vzdělání a jsem také dítětem 
smíšené rasy. Proč jsem nemohl vidět vaše Těla Zákona, ale mohl jsem vidět vaše rozdělené 
tělo?  

Učitel: Kultivace každého člověka postupuje jinak. Nechci ti to povědět moc konkrétně. 
Situace některých studentů jsou jiné a také nemohou vidět moje Těla Zákona. Každý ví, že Tělo 
Zákona má podobu Buddhy s modrými vlasy a nosí žluté roucho. Než dosáhnete říše Buddhy, 
není vám dovoleno podobu Buddhy vidět. Tak to je. Abych nenarušil vaše zlepšení, o 
konkrétních situacích příliš nemluvím. Někteří lidé vidí a vidění může snadno vést k připoutání 
samolibosti. Proto se vždy zdržuji hovoření o konkrétních situacích a lidé se na ně vždy ptají. 
Někteří lidé s sebou nesou své vrozené faktory, které jim umožňují vidět. Takových lidí je 
hodně, protože jsem vám pověděl, že žádná z lidských bytostí nepřišla, aby byla člověkem, a je 
to kvůli tomuhle. A pak jsou lidé, kteří se kultivovali velmi dobře a musí dosáhnout průlomů 
rychleji. Nemají dovoleno vidět a to má za následek, že nemohou nic vidět. Žádné náboženství a 
kultivační metoda vás není schopna spasit na  místo, které je vyšší než jeho vlastní bohové. Náš 
Dafa může zachránit všechny vnímající bytosti. Jak vysoko může člověk kultivovat, záleží na 
člověku samotném. To proto, že Dafa je Fa vesmíru a vytvořil životní prostředí pro všechny 
bytosti ve vesmíru. Může vás přivést na původní pozici. Ale požadavky jsou také příslušně 
vysoké. Někteří žáci se musejí kultivovat do velmi vysokých úrovní. Jestli se jejich [stav 
potřebný] k osvícení se k věcem naruší, nikdy nebudou té říše schopni dosáhnout.  

Cesta kultivace je určena podle člověka. Každý je jiný. Někteří lidé vidí velmi jasně, jak čas 
plyne, vidí jednu věc za druhou. Někteří lidé mezitím nevidí vůbec nic. Nemyslete si, že ti, co 
nic nevidí, jsou na nízké úrovni, a nemyslete si, že ti, co vidí, se kultivovali dobře. Úroveň 
kultivace člověka vychází z úrovně jeho xinxingu. To je jisté. V průběhu historie nikdy nebyl 
kultivační systém, který používal nadpřirozené schopnosti jako standard pro posuzování toho, 
jak dobrý je xinxing člověka nebo jak vysoká je jeho úroveň. To se nikdy nestalo.  

 
Student: Všechno je přeměněno z de. Zaviní tedy přijímání věcí od Mistra ztrátu ctnosti 

člověka?  
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Učitel: Řekl jsem v minulosti tohle, řekl jsem, že vy všichni jste kultivující a měli byste se 
držet přísných standardů. Bez ohledu na to, kdo jste, musíte se tak chovat. Je to proto, že jste v 
procesu kultivace a je to požadavek pro vaši kultivaci. Ale já kultivující nejsem. Mistr je tady, 
aby vás zachránil. V tom musíte mít jasno. Takže byste se nikdy v životě neměli se mnou 
porovnávat.  

 
Student: Mistr řekl, že kultivační cesta úplně každého učedníka je sestavena až k Dovršení. 

Ale v Zhuan Falunu se říká: „To, co mají fyzicky, společně s jejich výdrží, je předurčeno.“  
Učitel: To si neprotiřečí. Pro každého jsem sestavil, že dosáhne Dovršení. Ale ne každý 

nezbytně dosáhne Dovršení ve stejné říši. Není to tak? Takže věci, které sami nesete, vaše 
schopnost snášet, schopnost vydržet a to, kde jsou vaše původní pozice, to všechno je jiné.  

 
Student: „… někteří lidé zažijí Odemknutí gongu nebo se stanou osvícenými … na velmi 

nízké úrovni.“ V případě takové osoby, jaký má smysl sestavovat pro ně Dovršení?  
Učitel: Ty máš pocit, že to nemá smysl, ale jiní si myslí, že to smysl má! Všichni ne-

kultivující se cítí celkem spokojeni, když dosáhnou i jen malinkého úspěchu mezi obyčejnými 
lidmi. Mají pocit, že je to smysluplné a že si opravdu užívají života. Nefunguje to tak? Jak se 
různí kultivující Dovršují na určitých úrovních, je to pro ně smysluplné! 

 
Student: Studuji Fa a cvičím už přes rok. Ale nemůžu přestat neustále zívat a tečou mi slzy po 

tváři. Je to kvůli tomu, že jsem neopustil nějaká připoutání? 
Učitel: Ne. Zívání je kultivační stav. Objevuje se často v začáteční fázi kultivace. Ale 

neobjeví se vždy. Tento stav není pevně daný. Během začáteční fáze, když se qi vyvinutá uvnitř 
těla tlačí do hlavy a potřebuje být vypuštěna, může se zívání objevit. Není to nic špatného. 
Během začáteční fáze, jak je tělo upravováno, odstraňování nemocí v hlavě také způsobí, že se 
tohle přihodí. Je to jev v kultivačním procesu.  

 
Student: Když lidé trvají v určité věci na svých vlastních názorech, jak se dá rozlišit 

připoutání od toho mít vlastní názor? Například když lidé mají v určitých věcech rozdílné 
názory, ale může být přijat jen jeden přístup a každý jednotlivý názor je projevem Fa na různých 
úrovních, měl by se člověk s věcí vypořádat podle svého vlastního pochopení, nebo rozhodnutí 
skupiny? Jak může každý učedník uvést do praxe braní Fa za Učitele? 

Učitel: Když řešíte nějaký problém a vyskytují se různé názory, až věc prodiskutujete, měli 
byste dát Dafa na první místo a neměli byste příliš zdůrazňovat svůj vlastní názor. Potom, co se 
učiní konečné rozhodnutí, měli byste společně pracovat na dobrém provedení úkolu. Když lidé 
trvají na svých vlastních názorech a tráví dlouhý čas hádáním se nad věcí, ale nejsou schopni 
dosáhnout shody, jsou využíváni démony nebo démonickou povahou, která poškozuje Fa. 
Zatvrzelé trvání na vlastních názorech a odmítání to opustit je připoutání k „sobě samému“.  

 
Student: Názor člověka na nějakou věc způsobí, že si vyvine vlastní představy. Ale rozdíl mezi 

kultivujícím a obyčejným člověkem spočívá ve stavu mysli, který má při vypořádávání se se svými 
představami. Běžný člověk je připoután ke správnosti svých představ, a proto doufá, že s ním 
budou druzí lidé souhlasit. Naopak kultivující má své vlastní názory, ale druhým lidem je 
nevnucuje. Je tohle pochopení správné?  

Učitel: Není absolutně správné. Je to proto, že kultivující by si představy mezi obyčejnými 
lidmi lehce nevytvořil a klade Fa nad všechno ostatní. Používá Fa, aby se prolomil skrze klamy a 
odstranil lidské představy, a k posuzování všeho používá Fa. Kromě toho, že používá rozhodné 
spravedlivé myšlenky, aby potvrzoval Fa, dělá věci obyčejných lidí přirozeně a bez usilování. 
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Nemá žádné připoutání k tomu, zda toho lze docílit či ne, takže o to méně by měl mít zkostnatělé 
představy.  

Jak by se měli učedníci Dafa vypořádat s tím, že mají rozpory? Přistupujete k tomu se 
spravedlivými myšlenkami? Obzvlášť když máte intenzivní spory kvůli rozdílům v názorech, 
měli byste se podívat na sebe a zjistit, kde si ve svém srdci stojíte. Je to stoprocentně ve Fa? Na 
čem je založeno vaše trvání na vlastním názoru? Musíte se podívat na kořen té myšlenky.  

 
Student: Jeden z našich studentů má pesimistický přístup a říká, že je možná bytost ve Třech 

říších a že je možné, že se ze Tří říší nemůže dostat, ať se snaží, jak chce. Je jeho uvažování 
správné? 

Učitel: Kdo mu řekl, že je bytostí ve Třech říších? Nikdy jsem nikomu neříkal, že se nemůže 
kultivovat. Řeknu ti, že je mi jedno, kdo jsi, a je mi jedno, proč jsi sem přišel, i kdyby ses 
narodil, abys škodil Fa, stejně ti nabízím spásu. (Potlesk) 

Věděli jste, že počet studentů Dafa je dnes opravdu docela velký? Kdybychom si my sami 
nevedli dobře, následky by s takovou velkou skupinou lidí byly ohromné. Jisté vládní úřady by si 
toho pak začaly všímat. Ve skutečnosti byli vždy lidé, kteří chtějí vidět, co se [ve Falun Dafa] 
děje. Někteří lidé, kteří pracují jako špehové, praktikují vedle studentů a pozorují, sledují, co 
dělají. Víte, jak se na tu situaci dívám? Bez ohledu na to, jakou práci dělá, je to vnímající bytost. 
Nejdříve ze všeho je to bytost. S mým přístupem k nim, jednoduše je považuji za lidi s odlišným 
povoláním. Bez ohledu na to, jaké myšlenky měli, když do tohoto našeho prostředí poprvé 
vstoupili, přistupuji k nim všem s laskavými myšlenkami. Dokud chce kultivovat, budu za něj 
zodpovědný. A tak když mnozí z těchto lidí z vládních úřadů, kteří přišli, aby Dafa poznali, 
zjistili, že nemáme co skrývat a že na nás není nic špatného a navíc si začali myslet, že Dafa je 
dobrý, začali Dafa upřímně studovat. Později našim studentům řekli: „Víte, kdo já jsem? Já jsem 
tajný agent. Uvědomil jsem si, jak jste dobří. Teď se to budu učit!“ (Potlesk) 

Říkám, že náš Dafa se nebojí toho, že nás druzí pochopí. Každičký student a každičký náš 
dobrovolník se takto chová: „Přišel jsi sem, abys nás poznal. Ať už chceš vědět cokoliv, řeknu ti 
to. Cokoliv chceš vidět, vezmu to a ukážu ti to.“ Nic se neskrývá. Všechno se děje čestně a 
otevřeně. Je to proto, že tohle je jediný kus čisté země v lidském světě. Než dnešní lidé Dafa 
poznají, domnívají se, že už žádní dobří lidé nejsou. Když nás neznají a do tohoto prostředí 
nevkročí, opravdu tomu nebudou věřit, že na tomto světě jsou takoví dobří lidé.  

 
Student: Když se zrovna vzbudím nebo když se procházím, část mého mozku často odříkává 

určité odstavce z Zhuan Falunu, ale moje hlavní vědomí přemýšlí nad věcmi obyčejných lidí. Je 
to ta moje strana, která dokončila kultivaci, kdo to odříkává?  

Učitel: Ano, tento stav se může objevit. Tvoje strana, která je plně zkultivována, má jasnou 
mysl a je zneklidněna z této lidské strany, která se dobře nekultivovala a nedělá pilný pokrok.  

 
Studentka: Můj manžel se ptal na otázky během konference ve východním USA, která se 

konala v březnu v New Yorku. Učitel ho povzbudil a řekl mu, aby pročistil své vnitřní já, úplně se 
změnil a začal odznova. Ví, že by měl následovat Učitelova slova a opravdově se kultivovat; ale 
manžel uvízl ve stavu hluboké lítosti a sebekritiky a nemůže se z toho dostat. Také je tam silné 
démonické zasahování. Takto to trvá už přes čtyři měsíce.  

Učitel: Je to proto, že hlavní vědomí tvého manžela je příliš slabé a nedokáže nad ním s 
jasnou hlavou udržet kontrolu. Řekl jsem mu, že si nevedl správně, a on pak uvízl ve stavu 
sebeobviňování. Dostal se do druhého extrému a připoutal se k tomu. Démoni pak opět využili 
tohoto jeho nesprávného uvažování a zasahují do něj.  

 
Studentka: Může se ještě kultivovat?  
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Učitel: Na tu otázku se ho musíš zeptat ty sama. Proč jsem řekl, že duševně nemocní pacienti 
se nemohou kultivovat? Každý ví, že tento náš Dafa je ke kultivaci vašeho hlavního vědomí. To 
znamená, že se dává vám samotným. Musíte se sami kultivovat s jasným vědomím. Všechny 
předchozí kultivační metody, včetně všech předchozích náboženství, byly ke kultivaci 
pomocného vědomí. Poté, co člověk zemřel, jeho prapůvodní duše stále procházela 
převtělováním tak jako předtím. Ta část, která splnila měřítko, mohla vystoupit na nebesa, ale to 
nebylo vaše pravé já, ale pomocná duše. Toto bylo od počátku věků tajemstvím a nemohlo to být 
v minulosti odhaleno. Dnes, abych předával tento Dafa a umožnil, abyste byli opravdově 
spaseni, jsem odkryl tato tajemství z počátku věků, tajemství všech tajemství, a nebeská 
tajemství všech nebeských tajemství pro všechny vnímající bytosti. Když sami nedokážete 
kultivovat a sami nemáte jasnou mysl, komu tento Fa dávám? Koho žádám, aby ho získal? Takže 
vaše hlavní vědomí musí být jasné. Když nemáte jasno, pak to nepůjde. A tak každému 
opakovaně říkám, že se musíte kultivovat s rozumem, čestně a důstojně. 

 
Student: Mohu při meditaci použít polštář, abych si zvedl zadek a podepřel spodní část zad?  
Učitel: Prozatím to udělat můžeš. Musím ti dovolit projít při dělání cvičení procesem. V 

budoucnosti to ale nebudeš schopen udělat, protože určitě budeš praktikovat dobře.  
 
Student: Mistr mi ve snu pověděl, že když dokážu obrátit to, co je skutečné, v to, co je falešné, 

a odstranit všechno, co je falešné, pomocí kultivace, pak dokončím kultivaci.  
Učitel: Na to je třeba se podívat ze dvou stran. Za prvé, v očích bohů není tato realita lidské 

společnosti skutečná. Navíc je tohle náznak o skutečných věcech, ke kterým jsi připoután, a je to 
náznak pro tu tvoji stranu, která má určitá připoutání. Mohu ti o tom říci jen takto. Nemůžeš po 
mně chtít, abych ti vysvětlil slova, která pro tebe byla míněna jako nápověda. Proč bych ti jinak 
vůbec ten náznak dával?  

 
Student: Je nějaký zvláštní význam v pořadí, ve kterém se objevují slova „Zhen, Shan a 

Ren“?  
      Učitel: Zahrnuje to všechno. „Zhen“ zahrnuje „Zhen, Shan, Ren“. „Shan“ také zahrnuje 
„Zhen, Shan, Ren“. A „Ren“ také zahrnuje „Zhen, Shan, Ren“. 
 

Student: Když Mistr v Zhuan Falunu hovoří o buddhovské škole a taoistické škole, obvykle 
umísťuje taoistickou školu před školu buddhovskou. Má to něco společného s pořadím, ve kterém 
se objevuje „Zhen, Shan, Ren“?  

Učitel: Neměl bys svoji pozornost zaměřovat na takovéto věci. Žádný zvláštní vztah tu není. 
Zdá se mi plynulé říci „Buddhové, Taové a Bohové“. Mohl bych říci „Taové, Buddhové a 
Bohové“, ale znělo by to těžkopádně. Nebo bych mohl říci „Bohové, Taové a Buddhové“, ale to 
tak hladce prostě nezní. Říci „Zhen, Shan, Ren“ zní tak hladce! Klidně bych je mohl přehodit, ale 
znělo by to těžkopádně. Každý z vás by to měl říkat tak, jak to říkám já.  

 
Student: Jsem vážný a opatrný člověk, ale jsem také netrpělivý. Cítím, že tento stav mysli se 

stal pro moji kultivaci překážkou.  
Učitel: Rozhodně to překážka je. Je velice dobré, že tohle dokážeš vnímat.  
 
Student: Je to způsobeno názory získanými po narození a karmou? Nebo je to zapříčiněno 

mými původními, jedinečnými rysy?  
Učitel: Je to způsobeno názory. Tento druh názoru se vyvine v průběhu dlouhého časového 

období. Kdykoli se setkáš s věcmi, způsobí to, že spadneš do tohoto názoru. Jeho charakteristiky 
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jsou takzvaná opatrnost, vážnost a netrpělivost. Vyvinulo se to do něčeho jako zvyk. Máš tu 
schopnost, aby ses toho úplně zbavil.  

 
Student: Mistr řekl, že chtít se v takovém těžkém prostředí kultivovat je opravdu 

pozoruhodné. Ale v mém případě cítím, že se kultivovat musím, protože mám pocit, že žít v 
lidském světě je příliš bolestivé a nudné. Je to proto, že nejsem schopen vydržet vůbec žádné 
utrpení?  

Učitel: Tak to není. To, co jsem popsal, je způsob, jakým o lidských bytostech přemýšlejí 
všichni bohové. Ale tvoje pocity jsou normální pocity lidí ve světě. Lidská společnost má 
každopádně hodně utrpení. Bytosti ve všech jiných dimenzích mohou všude létat a vznášet se. 
Mohou se zvětšit nebo zmenšit. Pro ně je to všechno velmi přirozené. Takto se jeví jenom lidské 
dimenze a dimenze se schránkou kůže. Od okamžiku, kdy jsi se poprvé narodil, jsi vším v této 
dimenzi omezován. Unavíš se, když chodíš, když nejíš, máš hlad, když nepiješ, dostaneš žízeň, 
když nenosíš dost oblečení, je ti zima a tak dál. Tohle je utrpení, které přichází přirozeně se 
vstupem do této dimenze. Samozřejmě, mezi lidmi jsou také spory xinxingu, projevy karmy a 
neustálé vytváření karmy kvůli nevědomosti. Existuje také utrpení, které lidé nezaznamenávají, 
utrpení, které nelze jasně definovat, takže lidstvo je zkrátka plné utrpení.  

 
Student: Student Dafa měl otázku. Říkal, že vždy když se dotkne železa, z jeho rukou vyjde 

elektřina. Tohle trvá už přes rok. Mistře, znamená to, že zůstává na stejné úrovni?  
Učitel: Ne. U lidských bytostí nese velká část z veškeré energie, která se u člověka během 

kultivace objeví – to jest váš gong a přeměny vašeho těla – elektřinu. Lidé jsou nejcitlivější na 
prvky elektřiny. Ve skutečnosti je elektřina projevem určitého druhu energie. Hovoříc z jiného 
úhlu, když někdo nebyl v určitých oblastech své kultivace dost pilný nebo v určitých oblastech 
pokulhává, může to pro něj být také náznak. Je ještě jedna situace: když si člověk během své 
kultivace zlepší úroveň, učiní průlomy také na povrchu svého těla; může být rozdíl v tom, jak se 
jeho příslušná schopnost odvrátit elektřinu rozvíjí. V tom případě se tento druh projevu také 
objeví. Tohle je nepodstatná věc a nemá pražádnou důležitost, ale bude s ní za vás dobře 
naloženo. 

 
Student: Někteří lidé v Sydney napadají Dafa. Jeden student si myslí, že bychom proti nim 

měli podat žalobu. Já mám pocit, že by to bylo používání způsobů obyčejných lidí k bojování s 
obyčejnými lidmi. Je mé uvažování správné nebo špatné?   

Učitel: Předně chci ujistit toho studenta: mít touhu obhajovat Dafa není špatné. Musíme se 
podívat na to, jak ti lidé Fa poškozují. Jestliže způsobili určitou míru dopadu na Dafa, pak z 
pohledu studentů zastávajících se Dafa není použití zákonných cest, aby to vyřešili, nesprávné. 
Samozřejmě, měli bychom se co nejvíce snažit, abychom se do těchto věcí nezapojovali. Ale je-
li to třeba vyřešit zákonnými cestami, nelze to vyloučit. Ale protože nabízíme lidem spásu, měli 
bychom vždy nechávat lidem cestu ven a dát lidem šanci. I když Fa nechtěně poškodili, stejně 
bychom jim měli umožnit mít proces, kdy nás mohou pochopit. Můžete za nimi jít a promluvit s 
nimi. Když se budou chovat jako dosud, pak pro nás není vyloučeno použít zákonné prostředky. 
Je to proto, že australská Asociace Falun Dafa je legální, registrovaná skupina a je v očích 
zákona legální a neměla by být lidmi svévolně napadána. Ale spousta takových věcí má co do 
činění s vaší individuální kultivací. Dívejte se do sebe. Měli byste uvidět, zda je to zaviněno 
vašimi vlastními připoutanostmi, nebo možná určitými faktory, které jsou způsobeny 
připoutanostmi, které jste neodstranili.  
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Student: Moje otázka zní takto. Během procesu kultivace se projeví více než desítky tisíc 
stavů. Jak můžeme posoudit, jestli jsme se správně vypořádali se stavy, které se v průběhu 
kultivace projeví?  

Učitel: Všechny pocity a stavy, které se v procesu kultivace jednotlivce projeví, by se měly 
považovat za normální stavy během kultivace. Každý chce v procesu kultivace projít zkouškou 
dobře a také chce vědět, jestli těmi zkouškami opravdu dobře prošel nebo ne. Ve skutečnosti, jsi-
li skutečně schopen zůstat nepohnutý tváří v tvář sebezájmu, tou zkouškou jsi prošel; jsi-li 
opravdu schopen, když čelíš sporům, hledat příčiny v sobě a tím se nejdříve sám napravit, prošel 
jsi zkouškou; jsi-li schopen opustit svá připoutání mezi všemi možnými druhy utrpení, prošel jsi 
zkouškou. Samozřejmě, jsou různé stupně, kterými lze zkouškou projít. Někteří žáci jsou schopni 
zvládnout všechno dobře. Někteří žáci se s nimi dokáží dobře vypořádat na povrchu, ale hluboko 
uvnitř je nejsou schopni opustit. Někteří se zdají být docela dobří, ale uvnitř se stále cítí trochu 
nesví. To znamená, že si trochu z těch [připoutaností] ponechali. Není těžké to určit.  

Ale je tím řečeno, že každý musí projít každou zkouškou dobře a že byste nesplnili standard 
kultivace, kdybyste zkouškou neprošli? Je tím řečeno, že nejste k ničemu? Tak to není. Řeknu 
vám všem, že kultivace znamená kultivovat svou mysl. Vysvětlím to ještě jasněji. Tváří v tvář 
sebezájmu, tváří v tvář zlosti a nenávisti, uprostřed sporů mezi lidmi budete vyprovokováni. 
Pokud opravdu dokážete zůstat nepohnuti, pak bych řekl, že jste doopravdy výjimeční! Kdykoli 
neprojdete dobře zkouškou, myslíte si: „Když jsem touto zkouškou neprošel dobře, znamená to, 
že nejsem k ničemu?“ Odpověď je ne. Pochopení některých lidí jsou trochu vyšší, zatímco 
pochopení některých jiných lidí jsou trochu nižší. Někteří lidé tou zkouškou prošli dobře, někteří 
lidé si vedli o trochu hůř, zatímco někteří lidé zkouškou dobře vůbec neprošli. Ale všichni víte, 
že byste měli cítit lítost, a jste znepokojeni z toho, že jste zklamali. Pak byste se měli rozhodnout 
a zkusit zkouškou projít příště, abyste nahradili to, že jste tentokrát zklamali. Když ta zkouška 
příště přijde, budete odhodláni jí projít dobře. A vlastně to je přesně to, o co v kultivaci jde. 
Kdybyste dovedli projít každou zkouškou, řekl bych, že už by to nebyla kultivace. V tom případě 
bych já, váš Mistr, nenaplnil svou zodpovědnost a připravil zkoušky, které pro vás byly příliš 
malé, což mělo za následek, že si jimi nejste schopni zlepšit xinxing. Nebylo by to tak?  

 
Student: Japonští učedníci pozdravují Mistra! 
Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk) 
 
Studentka: Kultivuji se už přes tři roky. Moje matka zemřela loni v březnu. Také se 

kultivovala tři roky. Často hořce lituji mnoha věcí, které jsem neudělala dobře, což pro ni mělo 
za následek větší útrapy. Viním sebe sama za to, že jsem jí nebyla schopna být opravdově 
nápomocná z pohledu Fa, když čelila zkoušce života a smrti, protože jsem v té době jasně 
neviděla velkolepou povahu Dafa.  

Učitel: Nemáš se proč obviňovat. Když se viníš přespříliš, stane se to připoutáním. Každý z 
vás je v procesu kultivace a je velmi pravděpodobné, že možná uděláte některé věci nesprávně. 
Ale pro druhé lidi určující úlohu nehrajete, obzvlášť když jsou ti druzí lidé sami kultivujícími. 
Kultivace je věcí každého jednotlivce. Kdyby dokázala zůstat nepohnutá a správně se tváří v tvář 
zasahování chovat, pak by se to skutečně nazývalo kultivace. [Říkáš, že] se druzí lidé nečinili 
dobře a pomoc, kterou jí poskytli, byla příliš malá. Když se kultivující spoléhá na pomoc 
druhých lidí, nenazývá se to její vlastní kultivace. Opravdu tu není nic, z čeho by ses měla 
obviňovat. Když sis nevedla dobře, měla bys ses z těch lekcí poučit a činit se ještě lépe. Podívej 
se na to z mnoha úhlů! Možná to není tak špatné, jak si myslíš. Možná, že kdokoliv se učil Dafa, 
ho nestudoval nadarmo. Možná, že tvoje budoucí Dovršení vyústí v její spásu.  

 
Student: Mohl byste k nám promluvit o struktuře hmoty?  



23 

Učitel: To je ale široká otázka! Struktuře hmoty na které úrovni? Struktuře jakého druhu 
hmoty? Je to velice složité. Věda už pochopila povrchové uspořádání molekul. Struktura hmoty 
nemůže být vysvětlena v celém svém rozsahu. Nemohl bych ji vysvětlit v celém jejím rozsahu, 
ani kdybych mluvením o tom strávil několik dnů. Když vám vysvětluji pojetí vesmíru, pořád v 
co největší míře používám lidská porozumění, lidské uvažování a lidskou slovní zásobu. To je 
velmi omezené a obecné. Ale i tak jsem mluvil jen obecně o jednom druhu, jakým způsobem 
hmota existuje. A lidský jazyk je také nesmírně omezený a nedostačující, protože lidstvo nemá 
slova a slovní zásobu, kterými by to popsalo.  

 
Student: Jak se časová posloupnost událostí, které probíhají v této dimenzi, projevuje v 

jiných dimenzích, které nemají pojem času? Jsou zobrazeny přímo na základě časového úseku?  
Učitel: Včera se mě jeden mladík zeptal: „Jedna plus jedna rovná se dva, tohle je pravda.“ 

Odpověděl jsem mu: „Je to pravda mezi obyčejnými lidmi. Říkám, že jakmile jste za touto 
dimenzí, už to pravda není. Není to pravda v jiných časoprostorech.“ Tím chci říci, že v jiných 
časoprostorech to nemůžete měřit za použití lidských pojmů, protože ty bytosti tam mají také své 
vlastní způsoby počítání času, způsoby existence a způsoby chápání věcí. Jsou naprosto odlišné. 
Co je dobré nebo špatné a co je pozitivní a negativní, to všechno je odlišné od toho, jak to 
chápou lidé.  

 
Student: Každý má ke splácení svou vlastní karmu. Každý musí nést na bedrech svou vlastní 

karmu a druzí lidé by neměli neuváženě zasahovat. Když je něčí život v ohrožení, jak by k tomu 
měl přistupovat člověk, který se kultivuje?  

Učitel: O téhle věci jsem mluvil mnohokrát. I když kultivující nezasahují do záležitostí 
obyčejných lidí, jestliže sledujete nějakého člověka, jak páchá hrozné zločiny, a nic neuděláte, je 
to problém vašeho xinxingu. „Bez záměru“ (wu-wei), o kterém jsem mluvil, znamená, že byste 
neměli trvat na tom, že vyhledáváte nějaké věci, abyste je udělali, zatímco se držíte určitých 
připoutání. 

 
Student: Studenti z Hongkongu zdraví Mistra!  
Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk) 
 
Student: Když čtu knihu Zhuan Falun, do mysli mi při čtení vstupují jiné rušivé myšlenky. Jak 

bych měl tyto problémy správně brát a řešit?   
Učitel: Tohle všechno je docela přirozené, každý na tento problém narazí. Ale musíš to 

překonat. Je to způsobeno názory ve tvé mysli, které se utvořily po narození, a karmou utvořenou 
ve tvých myšlenkách. Zasahují do tvé kultivace a získání Fa. Braň se jim: „Musím se s 
odhodláním soustředit na čtení knihy a studování Fa.“ Když to tak budeš dělat, je to samo o sobě 
jejich odstraňování. Protože je to Fa, tvoje studování Fa je odstraňuje. Nesmíš je nechat, aby tě 
ovlivňovaly. Když tvoje oči čtou knihu, ale tvoje mysl tam není a ani nevíš, jak by se mělo každé 
slovo vyslovit, to je nepřijatelné. Je to totéž jako číst zbytečně.  

 
Student: Zdá se, že vždy když jsem čelil zkoušce xinxingu, měl jsem tehdy pocit, že jsem jí 

prošel. Ale když se na to podívám zpětně, zjistím, že jsem tou zkouškou dobře neprošel nebo že 
jsem jí neprošel vůbec. Je tento pocit kvůli zvýšení mé úrovně? 

Učitel: Správně. Když se vaše úroveň kultivací pozvedne a podíváte se zpátky, budete 
takový pocit mít. Ve skutečnosti je to proto, že se zvýšil standard, a proto jsou požadavky vyšší.  

 
Dáme si deset minut přestávku, dobrá? 
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(Žáci předávají Mistrovi kytice živých květin, aby Mistrovi vyjádřili svou nejhlubší úctu.) 
(Potlesk) 

 
Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk). Tyhle květiny vypadají dost draze. Nemusíte utrácet 

tolik peněz. My si s těmito věcmi neděláme zbytečné starosti. Ale i tak všem děkuji. (Potlesk) 
 
Student: Někteří žáci se v minulosti učili jiné praxe a mohou meditovat dvě až tři hodiny. 

Vždy si myslí, že jsou lepší než ti žáci, kteří dobře meditovat nemohou, a nevěnují pozornost 
studiu Fa ani kultivaci xinxingu. Mistře, vyjasněte nám prosím tuto záležitost.   

Učitel: Bez ohledu na to, v jakém stavu je tělo člověka na začátku, jakmile jednou opravdu 
vstoupí do Dafa, věci budou jinak. Někteří studenti dělávali sport. Někteří tančili. Měli velmi 
ohebné nohy a mohli ihned, velice snadno, sedět v plném lotosu. Ale bylo to dělání cvičení? Ne. 
Když chtěli opravdu kultivovat, zjistili, že věci jsou jinak; možná že objevili, že ač mají nohy 
tanečníka, už nemohou udělat plný lotos. A bude to dost bolet. Je to proto, že překřížení nohou u 
kultivujícího rozhodně nemůže být jen pouhé sezení s překříženýma nohama, bez žádného 
mechanismu. To proto, že tohle je kultivace, a všechno vaše zajišťuje vaše zlepšení a je zde kvůli 
němu, a to včetně meditace. Meditace je dobrá jen tehdy, když může opravdově odstranit vaši 
karmu a zlepšit xinxing. Jinak, ať už sedíte s překříženýma nohama jak chcete dlouho, čemu to 
prospěje? Jestli to nemůže odstranit vaši karmu, pokud to nemůže mít na vaši kultivaci žádný 
vliv a vy jen překřížíte nohy, abyste je měli překřížené, pak bez ohledu na to, jak dlouho v plném 
lotosu sedíte, čemu to prospěje? Není to pravda? Nikoho tady nekritizuji. Pouze vysvětluji 
principy Fa. Nikdy jsem neřekl, že ti, co dokáží dlouho sedět s překříženýma nohama, jsou na 
vysokých úrovních, ani jsem nemluvil o tom, jak dobře se kultivovali. Jestli jste se v minulosti 
učili jiné praxe nebo dělali tanec, sporty nebo jiné věci a překřížení nohou nebylo předtím 
bolestivé, a když teď překřížíte nohy, cítíte se stejně, jako jste se cítili, když jste měli překřížené 
nohy v minulosti, a nezměnilo se to, pak to není žádná malá věc! Nemůžete nechat Dafa, aby o 
vás jen zavadil a minul vás. Pokud jste Fa opravdu nestudovali, neoceníte vzácnost tohoto Fa. 
Naopak ti, co nemohou nohy překřížit, by se neměli příliš obávat. Jestli to přejde do připoutání, 
to také přináší překážky. Dejte tomu čas. Nejdříve byste měli dát nohy do polovičního lotosu a 
nakonec budete schopni udělat lotos plný. Lidé, kterým je přes osmdesát a nikdy předtím v 
plném lotosu neseděli, to teď dokáží. Proč nedokážete totéž? Každý je schopen sedět v plném 
lotosu.  

 
Student: Studuji Fa už několik let. Ale stále mám pocit, že jsem hodně daleko od [stavu, kdy 

bych měl mít] „hluboké pochopení všech tajemství“. 
Učitel: Řeknu ti, že ve skutečnosti je to tvoje lidská stránka na povrchu, která se dobře 

nekultivovala a která chce vědět o bozích. A jsou to také názory získané po narození a 
myšlenková karma ve tvé mysli, kdo jsou k takovým věcem připoutáni. Jak by mohlo být 
dovoleno, aby ty věci věděly o božských věcech? Kromě toho nejsi schopen jasně rozlišit, co 
jsou tvé správné myšlenky. Jak čteš v procesu své kultivace Zhuan Falun a náhle se osvítíš k 
nějakému principu Fa, už na té úrovni jsi. Jinak by ti principy Fa na té úrovni vůbec nebyly 
odhaleny. Proč ti tedy není dovoleno, abys všechno věděl naráz? Je to proto, že ta tvá strana, 
která kultivaci nedokončila, absolutně nemá dovoleno o Bozích a Buddzích vědět, zatímco ta tvá 
strana, která kultivaci dokončila, byla oddělena. Principům na ještě vyšších úrovních můžeš 
porozumět jen postupně studováním Fa, což už je způsob, kterým se ti věci odhalují. Ale ta 
strana kultivujícího, která dokončila kultivaci, může dosáhnout tohoto standardu okamžitě. Část, 
která dokončila kultivaci, je schopna okamžitě chápat všechny principy ve vesmíru na své 
úrovni. Mnoho studentů nemůže přijít na žádné otázky, které by se zeptali, když mě vidí. Zdá se, 
že se nemají na co zeptat. Vlastně je to tak, že jsi už všechno pochopil. Ta tvá strana, která 
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dokončila kultivaci, okamžitě zpozorní, jakmile mě uvidí, a proto má povrchová lidská kůže, 
která kultivaci nedokončila, ve věcech jasno. Ale tato lidská strana, která kultivaci nedokončila, 
má pořád dotazy k zeptání. Takže hned jak mě opustíte, lidskou stránku náhle napadnou otázky k 
zeptání: „Jejda, jak to, že jsem se Učitele nezeptal na tu svou otázku?“ Mnoho lidí to má takhle.  

 
Student: Vždycky jsem věnoval pozornost prvkům kultivačního procesu a toho, co zasahuje 

do pilné kultivace Buddhova Fa, a zkoumal je, abych se dokázal lépe kultivovat.  
Učitel: Není tam co zkoumat. Je to jen problém připoutání. Nemohu ti už vysvětlit principy 

Fa jasněji, než jsem to udělal. V minulosti se lidé museli ke všem těmto věcem osvítit sami. Ale 
já jsem je všechny vysvětlil. Určitě nestuduj Fa s mentalitou dělání výzkumu o Dafa. Když se 
setkáš s problémy, měl bys hledat jen problémy ve svém uvažování. Ony jsou rozhodně příčinou 
tvého problému. Jakmile svoje připoutání odstraníš, je zaručeno, že tou zkouškou projdeš. Budeš 
schopen tu věc dobře zvládnout a budeš schopen se pozvednout.  

 
Student: Často sdílím zkušenosti a pochopení s těmi, jejichž chápání Fa je poměrně blízké 

tomu mému a kdo mají v jistých otázkách stejné osvícení. Je tohle připoutání?  
Učitel: To záleží na tom, jestli tvá touha být blízko těm studentům, s nimiž můžeš snadno 

konverzovat, obsahuje nějaké další lidské touhy. Pokud ne, o nic nejde. Pokud obsahuje 
jakýkoliv nesprávný prvek, je velmi pravděpodobné, že se stane překážkou, která ti brání se pilně 
kultivovat.  

 
Student: Když se střetávám s různými pochopeními Fa nebo různým osvícením k nějakým 

věcem, jak mohu rozehnat své vlastní utkvělé názory a lépe se pozvednout?  
Učitel: Jako kultivující se nemůžeš zlepšit, když jsou ostatní ve stejný čas na stejné úrovni. 

Takže je pravděpodobné, že ty a druzí studenti máte rozdílné názory a různá pochopení principů 
Fa. Vaše různé pochopení Fa na každé maličké úrovni vede k rozdílům mezi vámi. Každý 
student se zlepšuje a pilně postupuje vpřed. Ale je možné, že všechna vaše pochopení Fa jsou 
jiná. Ať se děje co se děje, ve všem, co děláte, včetně dělání práce Dafa, byste se měli co nejvíce 
snažit dát Dafa jako prvotní prioritu, dát potvrzování Dafa a záchranu lidí ve světě jako prvotní 
prioritu a mít potvrzování Dafa za prvotní základ svého myšlení. Když šíříte Fa běžným lidem, 
musíte se chovat tak, že to běžní lidé budou chápat, a musíte běžným lidem ukazovat věci, které 
jsou založeny na nejpovrchovějších principech Fa. Bez ohledu na to, jak vysoká je úroveň 
principů Fa, které jste pochopili, a jak vysoko jste se kultivovali, ve skutečnosti je nemůžete 
vysvětlit slovy a můžete je chápat jen ve svém srdci. Nemůžete používat principy, které jsou nad 
těmi obyčejnými, abyste s běžnými lidmi pracovali, ale také si nemůžete sami sebe plést s 
běžnými lidmi.  

 
Student: Mistr řekl, že žádná z bytostí v žádné jiné dimenzi nemá toto tělo, které máme my 

lidé.  
Učitel: Správně. Žádná nemá tělo, které je utvořeno z molekul této lidské úrovně. Ale na ne 

tak vysokých úrovních za Třemi říšemi je velmi malý počet zvláštních případů, kde tohle 
existuje.  

 
Student: „Proto neonemocní ani nebudou mít problém narození, stárnutí, nemoci a smrti. 

Takové utrpení by tam neexistovalo. Lidé v jiných dimenzích se mohou vznášet a nic neváží, a je 
to tak nádherné.“ Proč tedy mohou lidé ještě trpět, jakmile zemřou, poté, co unikli z této vrstvy 
schránky, kterou je lidské fyzické tělo?  

Učitel: Je to proto, že lidé poté, co zemřou, neopustí Tři říše. Všem lidem uvnitř Tří říší se 
říká lidé, a proto všichni trpí. Jediný rozdíl je v tom, že čím vyšší jsou jejich místa uvnitř Tří říší, 
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tím jsou na tom o malinko lépe než ti, kdo jsou na nižších úrovních než oni. Lidé v lidském světě 
nejsou vlastně těmi, kdo trpí nejvíc. Ve skutečnosti jsou bytosti, které jsou na ještě nižší úrovni, 
než je ta lidská. Navíc je tu peklo a je tu ve skutečnosti mnoho úrovní, které jsou nižší než peklo. 
Ve srovnání s Bohy trpí lidé nejvíce. Otázky narození, stárnutí, nemoci a smrti existují ve Třech 
říších a neomezují se jen na lidi. Potom, co prapůvodní duše běžného člověka opustí lidské tělo, 
nebude schopna ze Tří říší uniknout. Stále je uvnitř Tří říší a stále se bude muset vrátit nahoru a 
procházet po smrti reinkarnací. Na různých úrovních uvnitř Tří říší, které jsou vyšší než lidská 
úroveň, je mnohem méně utrpení, než jakým procházejí lidé. Pokud je na tom někdo hůř než 
lidská bytost a je na úrovni nižší než lidská úroveň, pak bude jeho utrpení větší než utrpení lidí. 
Lidem na různých úrovních uvnitř Tří říší se kolektivně říká lidé. Ale lidé na nebesích nás lidi na 
zemi nazývají „lidé“ a lidi na nebesích nazývají „nebeští lidé“.  

 
Student: Učedníci z města Nanjing vás pozdravují! 
Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk) 
 
Student: Všichni učedníci z města Shenzhen pozdravují Učitele! 
Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk) 
 
Student: Přišel jsem do styku s Dafa před rokem. Mám z toho velice dobrý pocit. Ale mám 

náboženská přesvědčení a nechci se jich vzdát. Podle požadavků Dafa musí člověk praktikovat 
jen jednu kultivační cestu. Je pro mě těžké si zvolit mezi Dafa a náboženstvím. Řekněte mi 
prosím, co mám dělat.  

Učitel: Je lepší, když si tu otázku položíš ty sám. Ty jsi ten, kdo rozhoduje, co si chceš 
zvolit. Já jsem ale vysvětlil věci velmi jasně, co se týká principů Fa. I když jsi ten, kdo kráčí po 
vlastní cestě, všem jsem vám řekl o skutečné situaci v kultivačním světě. Když jsem šířil Fa v 
Číně, jakmile jsem zahájil na kterémkoliv místě přednášku, zaručeně začala někde poblíž 
přednášet falešná qigongová praxe. Lidé se sami rozhodují, zda chtějí poctivost nebo zlo. Dnes 
tu pořádáme Fa konferenci. Nepořádá tu někde v okolí setkání nějaká náboženská organizace? 
Tak či tak, jsou to zlé síly, které používají principy vzájemného vytváření a vzájemného 
potlačování, aby lidem zasahovali do získání spásy. Zdá se, že je celkem snadné, aby lidé Fa 
získali. Ale ve skutečnosti to snadné není. V současnosti nemá žádné ze spravedlivých 
náboženství bohy, kteří by nad nimi dohlíželi, a lidé v těch náboženstvích bojují o peníze, zisk a 
postavení. Proč lidé v náboženství věří, to je velká otázka. Vysvětlil jsem tyto principy velmi 
jasně. Jestli v nějaké věříš nebo ne a co si zvolíš, je tvoje vlastní věc. Můžeš kultivovat, co budeš 
chtít, a nemusíš kultivovat, když nechceš. Já se zde dívám jen na lidská srdce a nemám nic, co je 
pouhou formalitou.  

 
Student: Až dosáhnou Dovršení, budou těla učedníků Dafa ve dvou stavech. Jeden je, že tělo 

bude nahrazeno vysoce energetickou látkou, a ten druhý je, že tělo bude nahrazeno Nesmrtelným 
dítětem. Je tohle pochopení správné?  

Učitel: Dávám vám to, co je nejlepší. Ale situace každého je jiná. V určitých situacích si ten 
člověk nebude chtít vzít hmotné tělo, i když se mu dává, protože kdyby si s sebou vzal hmotné 
tělo, až se vrátí do svého světa, tamější bohové by měli pocit, že je to dost divné, a tak si ho 
nevezme. Jsou studenti, kteří řeknou, že chtějí mít všechno. Ale ve skutečnosti používáte k 
posuzování těchto věcí lidské uvažování. Když pochopíte a osvítíte se, rozhodně se na věci tímto 
způsobem dívat nebudete. Je to proto, že v té době nebudete mít žádné lidské myšlenky a budete 
posuzovat věci čistě na základě té říše. Po pravdě řečeno může být kultivační praxí Dafa 
kultivováno cokoliv. Žáci budou mít, cokoliv potřebují, protože toto je nejvyšší Fa vesmíru.  
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Student: Jsou strážní bohové Zákona u všech učedníků ustanoveni Mistrem? 
Učitel: Kultivaci ve spravedlivém Fa ochraňuje a dohlíží na ni Mistr, bohové a nebeští 

vojáci. Ale nepoužívejte termíny a pojmy z jiných náboženství, protože nesou nečisté faktory. 
Ponechme vás, kultivující Dafa, na chvíli stranou: dokonce i když přijde na ty mnohé lidi 
oblečené do špinavých roztrhaných šatů, co nosí hromadu ošuntělých bavlněných přikrývek a spí 
tam, kde se zrovna nacházejí – zdá se, že tito lidé jsou žebráci, ale okolo nich jsou Nebeští 
ochránci Zákona, kteří je ochraňují. Dokáží lidé říci, kdo daná osoba opravdu je? Ne, lidé 
nemohou, protože lidé vidí věci lidskýma očima. Proč jsou někteří žáci statečnější hned potom, 
co se dají na kultivaci, zatímco v minulosti se neodvážili v noci procházet, a teď poté, co 
kultivují v Dafa, se odváží? Všechno tohle má důvod. 

 
Student: Všichni žáci z oblasti Jingde v provincii Jiangxi pozdravují Mistra! 
Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk) 
 
Student: Jestliže jsem ve společnosti běžných lidí pobíral invalidní důchod, měl bych ho poté, 

co jsem získal Fa, přestat pobírat? Obávám se, že budu-li ten důchod pobírat, nebudu si moci 
splatit karmu.  

Učitel: Na tuhle otázku by se mělo pohlížet ze dvou úhlů. Pokud jsi postižený člověk a za 
předpokladu, že nemůžeš pracovat, nemáš žádné prostředky, jak přežít, a tahle země má tuto 
politiku, pak si myslím, že je to v pořádku. To proto, že to, co jsem vám říkal, abyste dělali, je 
kultivovat se, zatímco se co nejvíce přizpůsobujete běžným lidem. A také, já se na tyto formy 
nedívám, dívám se jen na srdce člověka. Pokud je dnešní lidská společnost taková, zákony to 
stanovují a společnost ti dovoluje tohle dělat, pak se tomu v tomhle ohledu můžeš přizpůsobit do 
co největší míry. Pokud ale byla ta choroba, která postižení způsobila, už vyléčena 
prostřednictvím Dafa a ty stále ten důchod pobíráš, aniž bys o tom řekl vládě, pak je to problém 
xinxingu. Takto by se na to mělo pohlížet. Jsou také další formy sociálního zabezpečení, takže 
pokud splňujete podmínky stanovené běžnou společností, není problém je přijímat.  

 
Student: Když myšlenková karma a jiné vzkazy zasahují do provádění cvičení, proběhnou, 

než je stačím rozehnat.  
Učitel: Pokud se to stalo příliš rychle a ty jsi na to nestihl včas zareagovat, neznamená to, že 

ses dobře nekultivoval. Na druhou stranu, jestliže jsi je nechal volně plynout, i když jsi věděl, že 
je to špatné, znamená to, že ses dobře nekultivoval. Když tomu dovolíš, aby to diktovalo tvoje 
jednání, to by bylo jako chovat se jako běžný člověk. Ve skutečnosti, když to zaznamenáš, pokud 
si dokážeš uvědomit, že to nejsi ty, uvědomit si, že takové myšlenky nejsou správné, pak to 
vlastně rozháníš. Kdyby byl tvůj základ, který sis ustanovil každodenním studováním Fa, o 
trochu pevnější, pak by to bylo daleko lepší. Obyčejní lidé nekultivují a vůbec si takové věci 
nemohou uvědomit, věří, že všechny myšlenky jsou jejich vlastní. Nakonec představy utvořené 
mezi běžnými lidmi diktují všechno, co lidé dělají, a přesto lidé věří, že to dělají oni sami. V tom 
bodě jsou samotní lidé zasypáni, překryti, už nevyvíjejí žádnou funkci a už to naprosto nejsou ti 
samotní lidé. Všichni lidé ve společnosti dnes takto žijí. A přesto si ve skutečnosti myslí – a lidé 
je ve skutečnosti chválí – že jsou skvělí, že nebudou snadno zneužiti, nebudou snadno 
podvedeni, jsou schopní, jsou super zkušení… Řekl bych, že takový člověk je nesmírně pošetilý. 
Nevede svůj vlastní život, předal ho něčemu jinému, co ho vede za něj, a jeho tělo je ovládáno 
něčím jiným.  

 
Student: I když jsem přijal opatření, abych jasně rozlišil, co jsem já sám, stejně to nemohu 

úplně zastavit.  
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Učitel: Kdybys měl říct: „Nechci tě,“ a ono by hned zemřelo, to by bylo příliš přímé. Když to 
dokážeš jasně rozlišit, ty sám se stáváš silnějším, ty sám se probouzíš a osvěcuješ, ty sám se 
probouráváš z jeho obklíčení a postupně se stáváš silnějším, zatímco to se postupně stává 
slabším a postupně se vytrácí, až do bodu, kdy je to úplně odstraněno. Musí tam být proces.  

 
Student: Přinese to mému gongu špatné věci?  
Učitel: Ne. Protože využíváš účinku svých spravedlivých myšlenek. Když nejsi ostražitý, 

budou tvoje mezery využity, ale do tvého gongu zasahováno nebude, protože o to se stará Mistr. 
Když hodně studuješ Fa, udržuješ si spravedlivé myšlenky a při střetnutí se s problémy se 
dokážeš dívat dovnitř a zkoumat své nedostatky, už tímhle to bude nesmírně vystrašeno. Vědělo 
by to, že jeho odhalení by vedlo k jeho odstranění a že je ničeno.  

 
Student: Pokud se člověk v životě stále nemůže kultivovat k Dovršení, je možné jít do ráje s 

karmou? A pokračovat v praktikování kultivace ve Falunovém ráji, stejně jako v Ráji nejvyšší 
blaženosti?  

Učitel: Vesmír prochází nápravou Fa a nebeská tělesa se přetvářejí. Po nápravě Fa bude 
všechno v tom nejlepším stavu, takže ti, kdo nesplňují kritéria, se nemohou stát bytostmi na 
úrovních vyšších, než je jejich standard; tam, kde je jejich standard, to je tam, kde jsou. Ve 
skutečnosti vám všem řeknu, že Ráj nejvyšší blaženosti tento jev, [který jsi popsal], v minulosti 
měl, ale těžko říci, jestli tomu tak bude i po nápravě Fa. Jít do ráje s karmou není takové, jak si to 
lidé představují. Lidé to zkreslili lidskými city a charakteristikami. Co je to „jít do ráje s 
karmou“? Řeknu vám, že ti, kdo skutečně mohou do ráje s karmou jít, už vlastně standardu z 
hlediska odhodlání a víry dosáhli. Nejtěžší zkouška pro lidi, zkouška, kterou se musí během 
kultivace projít, je opustit život a smrt. Samozřejmě, ne každý se musí se zkouškou ztráty života 
střetnout, ale vůbec není vyloučeno, že se tohle stane. Když každý člověk čelí své nejtěžší 
zkoušce, když je zkoušen, aby se vidělo, zda dokáže opustit svoje největší připoutání, je ve 
skutečnosti zkoušen, zda to dokáže opustit. Pokud je schopen opustit život a smrt, je bůh; pokud 
není schopen opustit život a smrt, je člověk. Samozřejmě, být schopen opustit život a smrt se 
nerovná skutečnému umírání: účelem kultivace je odstranit lidská připoutání. Člověk umírá a 
jeho mysl vůbec necítí žádný strach ze smrti – dokáže toho dosáhnout obyčejný člověk? 
Představte si, jaké to je, čelit bezprostředně hrozící smrti.  Mohl by toho docílit někdo bez 
žádného kultivačního základu nebo duševního základu? Člověk, který se vůbec nebojí smrti, i 
když má právě zemřít, stále bude odříkávat „Buddha“ a nejen že nemá vůbec strach, ale zatímco 
odříkává „Buddha“, vynoří se uvnitř něj radostná myšlenka, která v něm zanechá jakousi radost z 
Buddhy. Řekněte mi tedy: mohl by jít takový člověk do pekla? Vzdal se života i smrti díky 
odhodlaným spravedlivým myšlenkám. To už předně není jednání lidské bytosti – který člověk 
se nebojí smrti! Protože [za těchto okolností] odříkává „Buddha“, jak by ho mohl Buddha 
nepřijmout, když takového člověka vidí? Samozřejmě, pořád ještě má karmu, protože se pilně 
nekultivoval, a stále má neodstraněná připoutání, takže co by se s tím mělo provést? Je přenesen 
na místo, které je velmi blízko Ráji nejvyšší blaženosti, kde bude pokračovat v kultivaci – 
kultivaci po desítky tisíc let nebo stovky tisíc let, a když dosáhne standardu, půjde do Ráje 
nejvyšší blaženosti. Proč se musí tak dlouho kultivovat? Protože to místo nemá koneckonců 
žádné trápení a bez trápení je kultivace pomalá. Proč je tedy kultivace na tomto lidském místě 
rychlá? A v jediném životě – jen v několika desetiletích – proč je možné kultivaci dokončit? A 
pro moje učedníky Dafa je to ještě rychlejší, protože tohle lidské místo má trápení. Každý se 
narodil z matčina lůna a je v téže situaci. Lidé nevědí, co je to netrpět, nemají pocit, že by trpěli. 
Ve skutečnosti v očích Bohů lidé trpí hodně. Kultivace v Dafa rozhodně nebude zbytečná. 
Někteří lidé nejsou v osobní kultivaci pilní nebo možná jen nejsou dostatečně pilní nebo mají 
poměrně slabou schopnost se probudit. Jakmile jejich život skončí, něco dostanou a bude o ně 
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postaráno. Pro ty, co mají touhu v kultivaci pokračovat v příštím životě, bude všechno, co si 
vykultivovali, zachováno a nebude to nadarmo. Převtělí se a přinesou si s sebou to, co získali, a 
budou pokračovat v kultivaci po převtělení. Ovšem jsou nějací lidé, kteří v kultivaci opravdu 
pokračovat nemohou, a v tom případě se zařídí, aby ve svém příštím životě získali výhody; 
mohou se stát vysoce postavenými hodnostáři nebo vydělat jmění. Samozřejmě, tohle není to, za 
čím my kultivující jdeme. Tohle je však to, co se stane s těmi, kdo se nemohou dál kultivovat.    

Ale je ještě další věc. Řekněme, že syn praktikujícího dosáhl Dovršení, a i když tento  
praktikující [otec] kultivoval, on sám Dovršení nedosáhne. Pak si myslím, že je možné, že jeho 
syn ho vezme do svého ráje, aby byl vnímající bytostí tam, i když bytostí bez Stavu dosažení. 
Byl by vnímající bytostí nebo jinými slovy obyčejným člověkem. V Buddhově ráji jsou také 
další vnímající bytosti. Nebude takovou tou špinavou bytostí, jaké se nacházejí na zemi, namísto 
toho bude nebeskou bytostí, která dosáhla standardu té říše.  

 
Student: Učedníci z Changchunu pozdravují váženého Mistra!  
Učitel: Děkuji všem! (Potlesk) 
 
Student: Je připoutání k „sobě“ připoutání, kterého je nejtěžší se zbavit?  
Učitel: Samozřejmě. Každý, kdo na světě žije, žije pro sebe a z toho vyvstává mnoho 

sobeckých připoutání. Jakmile se sobeckost objeví, je snadné, aby byl člověk ovlivněn citem, a 
věci, kterých je těžké se zbavit a odstřihnout se z jejich pout, se během kultivace projevují všude 
a je těžké se těchto připoutání v průběhu kultivace zbavit. Někdy, když děláš věci pro Dafa, se 
také vynoří připoutání bránit a ochraňovat svou vlastní roli; například bráníš a ochraňuješ svou 
vlastní pověst a požadavky. U obyčejných lidí je to ještě složitější: mají touhy jako například 
chtít se stát funkcionářem, oslavovat své předky, aby je druzí chválili, zbohatnout a být druhým 
nadřazen. Bránit a ochraňovat to, po čem člověk touží, je projevem citu a sobeckosti, takže 
přestat to dělat je ta nejtěžší věc. Měl bys s každým jednat se soucitem, a když se střetneš s 
problémem, hledat příčiny v sobě. I když nás druzí pomlouvají nebo nás udeří, všichni bychom 
se měli podívat dovnitř: „Bylo to způsobeno tím, že jsem něco udělal špatně?“ To ti umožní najít 
kořen toho sporu a je to ten nejlepší způsob, jak odstranit připoutání k sobeckosti. Měj větší a 
větší srdce, až do bodu, kdy ve své kultivaci dokážeš odpustit každému, včetně odpuštění svým 
nepřátelům. To proto, že to, čemu říkáš nepřátelé, je definice lidí kvůli jejich vlastnímu 
prospěchu a zisku a není to to, co by udělali bohové. Takže požadavek je vysoký – jak by mohli 
bohové považovat lidi za nepřátele? A tak bychom v průběhu kultivace měli vždy myslet 
nejdříve na druhé, když se s něčím setkáme. Když získáš něco, co patří někomu jinému, musíš 
myslet na toho druhého člověka – jak ho to mohlo negativně zasáhnout? Nebude se cítit smutný? 
Se vším bys měl myslet na druhé – nejdříve mysli na druhé a pak mysli na sebe. Chci, abyste se 
kultivovali a dosáhli takového Dovršení, které je ve spravedlivém Fa, se spravedlivým osvícením 
a Dovršení, kde druzí jsou důležitější než ty. To je odstraňování sobeckosti, schopnost odstranit 
„sebe sama“. Ta tvá část, která dokončila kultivaci, se zaručeně podobá tomu, co jsem právě 
popsal, je to zcela tak. Takže když se podíváš na věci odtamtud, kde jsi, když se setkáš s 
problémy, jsi schopen hledat příčiny na své straně, více přemýšlet o blahu jiných, kultivovat se, 
dívat se dovnitř, méně se dívat na nedostatky druhých a zvládnout dělat všechno, co děláš, tak, 
jak to učím, pak už ve skutečnosti postupuješ pilně vpřed.   

 
Student: Za poslední roky jsem se neustále podílel na záležitostech v jednom buddhistickém 

chrámu. Studováním Fa jsem nabyl pocitu, že je tam střet zájmů, ale nevím, jak to mám vyřešit. 
Vím, že bych měl opustit svá připoutání, ale je pro mě těžké se svých zodpovědností tam zbavit. 
Řekněte mi prosím, jak se s tím vypořádat.  
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Učitel: Ve skutečnosti to nemůže být snazší. Proč to nedokážeš opustit? Říkáš, že to, co 
nedokážeš opustit, je zodpovědnost. To je měřítko běžných lidí, ale má to něco do činění s 
kultivováním buddhovství? To, co nemůžeš opustit, je obyčejný lidský cit. Je ta zodpovědnost 
něco, co Buddha vidí jako důležité? Komu jsi potom zodpovědný? Je to zodpovědnost k 
samotnému náboženství? Může tvoje zodpovědnost přivést člověka k Dovršení?! Jestli 
nedokážeš dosáhnout Dovršení, proč jsi k tomu připoután? Nemusíš být zodpovědný svému 
vlastnímu, opravdovému Dovršení? Měl bys kvůli takzvané zodpovědnosti zůstat připoután celý 
svůj život, nechat Dafa, aby tě obešel, poté, co o tebe zavadí? Anebo by ses měl opravdově 
chopit této příležitosti a být zodpovědný ke své pravé kultivaci a snaze o opravdové Dovršení? 
Tohle je opravdu jednoduchá otázka, ne? Když někdo dělá věci se záměrem (you-wei), rozhodně 
Dovršení nedosáhne. I kdybys v tom chrámu kultivoval, kdyby takové připoutání k domnělé 
„zodpovědnosti“ nebylo odstraněno, dokonce i Buddha by byl při pohledu na tebe znechucen. 
Nemysli si, že když jsi svoje zodpovědnosti tam naplnil, Buddha to vezme, jako že jsi splnil 
měřítko. Buddha neuznává náboženství, ale spíše pouze srdce člověka. Náboženství založil 
člověk: Ježíš ve své době nezaložil náboženství a Šákjamuni ve své době také nezaložil 
náboženství. Namísto toho uznávali jen srdce, jaké kultivující měl. Samozřejmě, pro kultivující 
je ještě lepší, když mají sdílené prostředí, které podporuje kultivaci. To je dávání největší priority 
opravdové kultivaci až k dosažení Dovršení a Stavu dosažení. Není být připoután k prostředí 
nebo náboženské komunitě samo o sobě záměrem? Někteří lidé se domnívají: „Postavil jsem 
tolik a tolik chrámů a postavil jsem takový a takový počet soch Buddhy. Takže bych měl v 
budoucnosti dosáhnout Dovršení.“ Řekl bych, že Dovršení nedosáhneš. Mezi běžnými lidmi je 
mnoho takových, kteří dělají sochy Buddhů také, a není to nic než jen povolání – to je záměr. 
Všechny Fa se záměrem jsou iluzorní jako bubliny – to řekl Buddha Šákjamuni. [Jestli se] tvoje 
mysl opravdu nepozvedne a jestli je hlava běžného člověka plná myšlenkové karmy, neustále 
projevuje špatné myšlenky, pak umístit ho tam, kde je Buddha, by bylo stejné jako dát před Boha 
nebo Buddhu hromadu odpadků – bylo by tohle přijatelné? Rozhodně nebylo. Takže kultivace 
vyžaduje, aby každý ty špinavé, špatné věci odhodil, aby dosáhl čistého a čirého těla, čistého 
způsobu uvažování a vyšší říše myšlení. Jen pak na to místo můžete jít. Pokud se stále ještě 
nedokážete vzdát těch věcí, které jsou plné záměru, nebo je opustit, nebyla by to bláhovost?! 

 
Student: Kolik let budete ještě vyučovat Fa?  
Učitel: Až dokud Fa nedokončí nápravu lidského světa.  
 
Student: Jsou vnitřní významy „lidí“, „lidstva“ a „běžných lidí“ v knize odlišné?  
Učitel: Je to totéž. Jen se používají v jiném kontextu, ale vnitřní význam je stejný. Běžní lidé 

jsou prostě lidé, ale ve skutečnosti ve vyšších říších „lidé“ zahrnují nebeské lidi – to jest nebeské 
lidi ve Třech říších. „Lidstvo“ znamená lidé a ti, co nepraktikují kultivaci, jsou „běžní lidé“.  

 
Student: Když se v procesu kultivace osvítím k nějakým principům, které jsou nad obyčejnými 

principy, a nevím, zda jsou správné, co mám dělat?   
Učitel: Při osvícení se k principům, které jsou nad obyčejnými principy, budete rozhodně mít 

pocit, že je to posvátné, a pocit, který přichází s pozvednutím spravedlivých myšlenek, jež jsou v 
souladu s Fa-principy Dafa. Principy Fa na vyšších úrovních lze pochopit jen intuitivně. Lidé ve 
starověku mluvili o intuitivním chápání – člověk ve své mysli rozumí, ale je pro něj těžké to 
vyjádřit lidským jazykem. Když se to vysloví nahlas, objevíte, že je to všední a obyčejné, stejně 
jako principy běžných lidí. Jakmile se to vyjádří použitím lidského jazyka, ztrácí to svůj 
specifický nádech. Proč? Je to proto, že principy na vysokých úrovních mohou být pouze 
vyjádřeny myšlením a jazykem na vysokých úrovních, takže studenti mají o to více důvodů 
neukazovat před obyčejnými lidmi jednání, které je založeno na osvícení se k vyšší úrovni, než 
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na jaké jsou lidé. Lidé jsou jen lidé a lidé nemohou chápat principy a jednání, které jsou na vyšší 
úrovni.  

Následujte průběh kultivace, zatímco se do největší možné míry přizpůsobujete běžné 
společnosti. Vyšší principy Fa, ke kterým jste se osvítili, značí vaše zlepšení v kultivaci a 
neznamená to, že byste ty stavy měli ukazovat mezi běžnými lidmi. Když rozumíte principům Fa 
na této straně, změny v jiných dimenzích jsou dost velké a ta část těla, která se skládá z 
mikroskopických částic, prochází intenzivními změnami. Na té úrovni principů Fa je vše 
okamžitě pochopeno.  

 
Student: Když vidím předměty nebo bytosti v jiných dimenzích, jak mám posoudit, jestli jsou 

dobré nebo zlé?  
Učitel: Pro lidi, kteří právě začali kultivovat, je velmi těžké to posoudit, není snadné to jasně 

rozlišit. A jsou tu také mnozí bohové z dimenzí na vysokých úrovních, kteří sem dolů utekli, aby 
se vyhnuli nápravě Fa, a je spousta bohů v různých dimenzích uvnitř Tří říší, kteří nevědí o 
věcech, které jsou výš, než jsou jejich říše, a tak jsou také do určité míry v klamu. Ale jejich 
chování k lidským bytostem je poměrně laskavé. Z lidského hlediska jsou laskaví. Ale nesplňují 
již standard na úrovni své říše. To jen, když je lidé vidí, zdají se být laskavější než lidské bytosti. 
Takže je snadné, aby tohle způsobilo, že malá část studentů bude zmatených a nebudou mít 
jasno, když mají připoutanosti. Co bys měl dělat? Učil jsem vás, abyste praktikovali jen jednu 
kultivační cestu. Ať je to kdokoliv, nekomunikuj s ním a buď nepohnutý bez ohledu na to, co 
vidíš. Nemusíš s ním mluvit, prostě s ním vůbec nemusíš komunikovat a ani se na něj podívat. 
To je ten jediný způsob. Vyhni se všemu, co je jeho, a neposlouchej nic z toho, co říká. Možná ti 
bude pochlebovat, abys ho poslouchal. Může ti povědět číslo zítřejšího výherního losu – klidně 
se tak může chovat. Samozřejmě, takové věci nejsou náhoda, protože to jsou útrapy ve tvé 
kultivaci a zkoušení tvých lidských připoutání. Takže každý si musí na tyto věci dávat velký 
pozor. Pokud jsi rozhodný v tom, že s nimi nebudeš komunikovat, nedojde k žádným 
problémům; v tomto bodě je pro tebe velmi těžké je odlišit.  

 
Studentka: Musí chodit hodně malé děti kultivujících k doktorovi?  
Učitel: Lidé, kteří nekultivují, by měli jít k doktorovi vždy, když je to nutné, protože 

obyčejní lidé musí chodit k lékaři, když onemocní. To, o čem tady mluvím já, jsou lidé, kteří 
jsou opravdoví kultivující. Všechna vaše těla se přemění na těla Buddhů a to je něco, co doktoři 
nemohou dokázat, ať už předepíší jakoukoliv léčbu. Ale mezi těmi, kdo kultivují Dafa, je často 
hodně rodin, které mají děti, a je velmi pravděpodobné, že to nejsou jen tak obyčejné děti. Dítě 
před převtělením ví – „Tahle rodina bude studovat v budoucnu Dafa. Chci se převtělit do této 
rodiny“ – v tom případě je velmi pravděpodobné, že může mít výjimečný původ. S takovýmto 
dítětem, než je dítě ve věku, kdy může samo dělat cvičení, bude provádění cvičení vámi, 
dospělými, sloužit jako cvičení za dítě. Je mnoho takových případů a tohle bude na vás jako 
dospělých, abyste to posoudili a vyřešili. Jestli nemůžete rozpoznat, zda tohle je ta situace, pak 
když ho vezmete do nemocnice, nepovažuje se to za nesprávné. V takových záležitostech se ale 
budeme dívat na vaše srdce, protože ono odhalí nejrůznější myšlenky a stavy mysli. Řeknu to 
takto: pokud jsi odhodlaná kultivující Dafa, pochopíš, že každý člověk má svůj vlastní osud a 
problémům, které se stát nemají, nebude dovoleno, aby se jen tak staly. Obvykle takový druh 
dětí, o kterém jsem mluvil – které přišly z vysokých úrovní – přišly získat Fa. Nemají žádnou 
karmu a nebudou mít žádné zdravotní problémy. Všechno, co si vytrpí, může stejně tak být 
neseno za tebe, dospělého. Je mnoho takových případů. Ale není to jednoznačné. Konkrétní 
případy byste měli vyhodnotit a vyřešit sami.  

 
Student: Studenti ze Singapuru pozdravují Učitele! 
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Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk) 
 
Student: Učedníci z provincie Jiangsu pozdravují Učitele! 
Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk) 
 
Student: Je něco kolem deseti tisíc lidí, kteří chodí uctívat sochu Velkého Buddhy na hoře 

Ling ve městě Wuxi v provincii Jiangsu. Ale říká se, že Velký Buddha je posednutý duchem a v 
břichu má uloženo mnoho uren s popelem. Učedníci se donekonečna hádají, jestli tam jít šířit 
Fa, a prosíme Mistra, aby nám dal nějakou radu. 

Učitel: Šíření Fa se zaměřuje na lidi, ne na nějakou sochu. Přemýšlejte o tom, lidé dokonce 
ukládají do břicha Buddhy urny s popelem: je tohle dělání něčeho dobrého anebo zlého? Proč by 
mniši něco takového dělali? Je to proto, že rodinní příslušníci zesnulého vydali peníze. Ten 
mnich by kvůli vydělávání peněz zaprodal i Buddhu! Věci jsou teď v takovém zmatku. Když lidé 
uctívají Buddhu, co skutečně uctívají? Uctívají ty urny s popelem?! Skutečně se to dostalo do 
bodu, že je to k smíchu. Ti zemřelí si přivodí tolik hříchu kvůli tomu, co ti lidé provedli, a budou 
do toho zapleteni všichni jejich rodinní příslušníci a předkové.  

 
Student: Viděl jsem Falun a nějaké scény, ale potom, co jsem ten zážitek sdílel s našimi 

učedníky Falun Gongu, všechny scény a Falun okamžitě zmizely. Udělal jsem něco nesprávně?  
Učitel: Na to je třeba se podívat ze dvou úhlů. Když s druhými mluvíš a jsi radostí bez sebe, 

pak mohou zmizet a nedovolí, abys je víckrát viděl. To by se stalo, protože ty posvátné scény, 
které jsi viděl, tě nejenom nevedly k tomu, aby sis vyvinul pevnější myšlenky na kultivaci Dafa 
nebo čistější a nezkaženější myšlenky, ale místo toho způsobily, že jsi dostal velkou radost. V 
tom případě ti samozřejmě nebude dovoleno dál vidět, protože zodpovědnost ke tvé kultivaci 
musí být naplněna. Pokud bys potom, co jsi ty věci viděl, neměl žádné rozradostnělé myšlenky 
nebo myšlenky na předvádění se, a cítil bys, že to bylo něco skutečného a hovořil jsi o tom s 
druhými studenty, abys jim umožnil upevnit si své spravedlivé myšlenky, pak by to vůbec nebyl 
problém. Není to tak, že mluvit o těchto věcech není dovoleno. Problém je mluvit s 
připoutanostmi.  

 
Student: Když se velmi dobře kultivujeme, možná budeme, když dosáhneme Dovršení, ještě 

stále mladí. Měli bychom v tom bodě ještě dál naplňovat naše zodpovědnosti ke členům rodiny?  
Učitel: Pokud tento druh připoutání neodstraníš, nemůžeš v žádném případě dosáhnout 

Dovršení. Přemýšlíš o těchto věcech s myšlenkami obyčejných lidí. Všem vám řeknu, že pro vás 
nejenom odstraňuji karmu a dávám na vás pozor. Když se vykultivujete do Stavu dovršení, bude 
váš ráj bohatý a rozmanitý a já pro vás udělám mnoho, mnoho věcí. Musím pro vás rozřešit 
životy, které z minulosti lidem dlužíte, životy, které jste zabili, a všechny křivdy a vděčnost. Je 
mnoho věcí, které pro vás musím vykonat. Pokud jste připoutáni k problémům, jako je ten, co jsi 
nadnesl, stanou se velkou překážkou pro postup v kultivaci. Opusťte ty lidské myšlenky a 
starejte se jen o kultivaci. Před Dovršením musíte svoje zodpovědnosti jako člena rodiny 
naplňovat, to je jisté.  

 
Student: Bible říká, že Ježíš se v chrámu rozzlobil na ty, kdo si účtovali vysoké úroky, ale 

požadavek Falun Dafa je, že se nesmíme rozzlobit. Jestliže je Ježíš Buddha, jak bychom tomu 
měli rozumět?  

Učitel: Samotný Ježíš Bibli nenapsal a to, jak lidé vyobrazili Ježíšovy činy, je rozhodně 
nepřesné. Je docela možné, že mohl mít k těm lidem, kteří si účtovali vysoké úroky, o něco 
chladnější a drsnější tón. On je někdo, kdo opovrhuje podlostí a kdo je velmi přísný na ty, kteří 
dělají špatné věci, ale skutečně rozzlobit by se nemohl.  
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Student: Učedníci ze Šanghaje pozdravují Mistra a doufají, že Učitel Šanghaj navštíví! 
Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk) 
 
Student: Jak si můžeme vést lépe v chápání projevu „Velké Cesty bez formy“ na různých 

úrovních? Při mé práci asistenta jsou případy, kdy je těžké dosáhnout společného pochopení při 
aktivitách na šíření Fa, a to kvůli rozdílu v úrovních mezi těmi, kdo mají na starosti asociaci, a 
asistenty. Takže někteří žáci tráví velkou část času a energie diskutováním. Zdá se, že tohle tak 
nějak souvisí s pochopením studentů.  

Učitel: Tohle je velice běžné. Spoustu asistentů v pevninské Číně dozrálo, a když se střetnou 
s problémy, jsou schopni myslet nejdříve na to, zda mají či nemají nedostatky, takže se v 
podstatě kultivují zdravě. Ale v jistých oblastech jsou asistenti, kteří Fa studují jen krátkou dobu 
nebo nejsou moc pilní a sami sebe zaneprazdňují prací. A tak se rádi hádají, když přijdou 
problémy, a nehledají uvnitř. Když cítíte, že něco není v pořádku, musíte přemýšlet nad tím, zda 
je něco v nepořádku u vás samotných. Jestli tohle někdo dokáže anebo ne, je měřítkem pro  
hodnocení studentů Dafa. Poté, co objevíte, že váš původní úmysl není špatný, měli byste tu věc 
klidně a přátelsky nadnést té druhé straně. Pokud se obě strany zapletené do sporu dokáží chovat 
takto, jak by tam mohl nějaký spor být? O co by se hádali? Ale stejně tam pořád budou hádky – a 
někdy dokonce velmi intenzivní – aby se při vaší kultivaci odstranila připoutání. Je to proto, že 
se kultivujete a stále máte připoutání, která jste ještě neodstranili. Jsou chvíle, kdy si to 
neuvědomujete, a jsou případy, kdy jste zapomněli hledat uvnitř. Být připoután k určitým 
postojům, jakož i být připoután ke svým názorům mohou obojí vést k hádkám.  

 
Student: Jak bychom měli chápat projev „Velké Cesty bez formy“ na různých úrovních?  
Učitel: Forma, kterou Dafa v dnešní společnosti přijal, je „Velká Cesta bez formy“. Žádná 

forma v obyčejné společnosti není hodna šíření Dafa. A tak jsem nepřijal žádnou formu. Pokud 
dnes chcete přijít a učit se ho, můžete se ho učit. Když nechcete, pak můžete svobodně odejít. Je 
to na vás. Samozřejmě, pokud se opravdu chcete učit, musíme k vám být zodpovědní. Tento druh 
zodpovědnosti ale není viditelný běžným lidem; v této dimenzi běžných lidí je bez formy. 
Nejsou žádné kanceláře. Nenechávají se žádné peníze ani majetek. Každý z vás je členem 
obyčejné společnosti a pracujete nebo studujete v obyčejné společnosti a žijete ve všech 
možných prostředích. Jediný rozdíl mezi vámi a běžnými lidmi je ten, že vy sami se kultivujete a 
vy sami víte, že jste kultivující. Běžní lidé nekultivují a někdy kultivující nechápou. Je to totéž 
jako u studentů, kteří šli na úřad Státní rady v Zhongnanhai:5  ,,Jak to, že všichni ti lidé se 
zničehonic náhle objevili a pak stejně rychle zmizeli?“ [Mohli to udělat], protože jsou všichni 
členy společnosti a neexistuje žádná forma. Jediný rozdíl byl, že byli kultivující. Přišli z řad 
veřejnosti a po vyjádření svých názorů se vrátili zpět do řad veřejnosti. Není tu žádná forma 
organizace. Ačkoli je tohle skutečně ten případ, ti lidé, kteří jsou zvyklí tvořit organizace, a 
veřejnost, která je zvyklá být organizována, to nemohou pochopit. Myslí si, že musíte být úzce 
organizováni. Pro dnešní Číňany je opravdu těžké chápat věci, které kultivující dělají. Jsou 
dokonce někteří lidé, kteří vůbec nevěří, že je dnes tolik lidí, kteří jsou dobrými lidmi.  

 
Student: Lidé bílé rasy zde zbyli po předchozí civilizaci. Lidé žluté rasy a příslušníci jiných 

ras jsou pak ... 
Učitel: Během předchozího cyklu civilizace byly kontinentální desky jiné než ty dnes. Ale 

zhruba řečeno žili lidé žluté rasy v oblastech Jižní Ameriky a Severní Ameriky. Domorodí 

 
5  Pozn. překl.: Hovoří se tu o snaze praktikujících Falun Gongu, kteří šli 25. dubna 1999 apelovat k čínským 
úřadům. 



34 

Američané, kteří tam žijí dnes, se řadí mezi žlutou rasu. Lidé žluté rasy, kteří žili na místě, kde je 
dnes Čína – nejústřednější místo [kde byli] v té době, bylo v Kazachstánu – po Velké potopě 
přesídlili do oblasti, kterou je velká poušť Xinjiangu. V té době to byla země s úrodnou půdou. 
Později se neustále stěhovali směrem na východ. V zásadě jsou Indové, Egypťané, Peršané, žlutá 
rasa, bílá rasa a černá rasa šest hlavních ras dnešní Země. Všechny ostatní jsou smíšené rasy.  

 
Student: Cítím, že Mistrovy přednášky o Fa jsou odpověďmi na záhady v Zhuan Falunu a ty 

záhady vysvětlují. Jestliže takto budu po delší časové období jezdit na různá místa poslouchat 
Mistrovy přednášky Fa, lze to považovat za moje vlastní osvícení k Zhuan Falunu?  

Učitel: Rád bych se s vámi podělil o trochu pravdy. Lidské bytosti nejsou hodny poslouchat 
moje přednášky Fa. (Potlesk) Kdyby to bylo jen kvůli učení Fa lidským bytostem, stačilo by, aby 
do lidského světa sestoupil Tathágata. Jak přednáším o Fa, někteří lidé, kteří v obecenstvu sedí, 
vidí, že naslouchají živoucí bytosti z vrstev na vrstvách různých nebeských těles; nevyučuji Fa 
jen lidským bytostem. Každopádně je zaručeno, že jsou pro tebe ponechány věci, které budeš 
kultivovat v procesu kultivace. Bojíš se, že jsem vyložil Fa tak dopodrobna a vysvětlil ho tak 
jasně, že pro tebe nezbylo nic ke kultivování a že proto se to nepočítá – myslels tím tohle? Tak to 
není. Zbyly pro tebe věci ke kultivování.  

 
Student: Žáci z Urumqi v Xinjiangu pozdravují Učitele! 
Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk) 
 
Student: Je to tak, že jakýkoliv byl původní Stav dosažení osoby, to je to místo, na které se 

může kultivovat?  
Učitel: To je obecně řečeno pro ty, kdo přišli z vysokých úrovní. Ale víš, kdo jsi? Přišel jsi z 

vysoké úrovně? Dokonce i v případě těch, kdo opravdu přišli z vysokých úrovní, spadli dolů, 
protože spáchali hříchy? Nemáte nejmenší ponětí, odkud jste přišli. Dokonce i u těch, kdo 
sestoupili shora, jejich karma je po několika tisících letech převtělování a dlouhém časovém 
úseku tak velká, že úplně ztratili všechno ze svých původních rysů. Je nejlepší, když nepokládáš 
otázky s takovými silnými lidskými připoutáními.  

 
Student: Mohl bych vás poprosit, abyste promluvil o sobě a svém každodenním životě? 
Učitel: Právě teď jsi stále ještě běžný člověk a otázka, kterou jsi předložil, je otázka běžného 

člověka. Nechci o sobě mluvit. To, co jsem lidem dal, jsou tyto principy Fa. Prostě mě považujte 
za obyčejnou lidskou bytost. Jsem jen lidská bytost s úplným lidským výzorem, která k tobě tady 
mluví za použití lidského jazyka. Co se týká toho, kolik mám moci, nebudu to předvádět a ty to 
nebudeš schopen vidět. Ale když se kultivuješ, budu k tobě zodpovědný – mohu tu zodpovědnost 
přijmout. Naši žáci to také pochopili skrze zkušenosti ze skutečného života a nemusím o tom víc 
mluvit. Lidé budoucnosti o mé existenci nebudou vědět. Pokud se dnes všichni žáci jsou schopni 
Dovršit, pak jsem neučil Fa lidské bytosti, ale bohy. Lidé, kteří nekultivují, nebudou vědět nic, 
potom, co projdou dalším životem a dalším převtělením. Lidé v budoucnosti nebudou mít 
dovoleno o mně vědět. To, co bude ponecháno, nebude nic víc než legendy. Takže já po sobě 
nechci pro lidi nic zanechávat. Nechci mluvit o svém životním příběhu ani o tom, jak jsem 
takový a onaký, a nechci, aby o mně druzí psali. Moji učedníci o mně v budoucnu vědět budou. 
Po Dovršení budou o mně jasně vědět všechno. (Potlesk) 

 
Student: Všichni novozélandští žáci pozdravují ctěného Mistra! 
Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk) 
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Student: Mezi mým pochopením principů Fa a zlepšením xinxingu je výrazná propast. Moje 
pochopení principů Fa bylo vždy napřed a v poměrně vysoké sféře. Ale i když se opravdově 
kultivuji, zůstávalo moje zlepšení xinxingu vždy pozadu a někdy chybí úplně. Obávám se, že 
principy, ke kterým jsem se za takového stavu osvítil, mohou být špatné.  

Učitel: Ve skutečnosti jsi kultivoval poměrně dobře, protože to dokážeš rozeznat. Běžní lidé 
nejsou schopni své chyby vidět, zatímco ty dokážeš vidět rozdíly v různých stavech tvé 
kultivace. Vlastně to není tak, jak sis myslel. Obvykle je snadné mít při pochopení principů Fa 
jasno. Ale kdyby všechna ta různá připoutání k sebezájmu a citu, která člověk má, když čelí 
realitám existujícím ve společnosti, kdyby mohla být okamžitě odstraněna, jakmile pochopíš 
principy Fa, nebylo by třeba kultivace a nebyly by žádné zkoušky k procházení. Když jsi k 
něčemu připoután a zkoušíš najít omluvu ve Fa, je jisté, že to není správné. Studuj Fa bez 
jakéhokoliv záměru a to, co pochopíš, bude zaručeně správné osvícení.  

 
Student: Žáci z Pekingu a Spojených států pozdravují Mistra! 
Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk) 
 
Student: Během mé kultivace někdy dojde ke karmě žádostivosti. Jak ji mohu odstranit?  
Učitel: Věci, které zažiješ ve snech, jsou pro tebe různými druhy zkoušek. Existují, aby se 

vidělo, zda bylo tvé srdce během každodenní kultivace kultivováno pevně a zda tou zkouškou 
dokážeš dobře projít. Je to zkouška, aby se vidělo, jestli tímto testem můžeš projít a jestli jsi 
poctivě kultivoval. Je to proto, že jen pak bude tvůj opravdový stav zobrazen, protože všechna 
tvá přání věci zakrýt a schovat v tu dobu spí. Pokud jsi se dobře nečinil, měl bys tu věc brát 
vážně, protože jsi se koneckonců nečinil dobře. Pokud jsi se ve svém denním životě dobře 
kultivoval, určitě si budeš ve snech vést dobře a budeš schopen tou zkouškou projít.  

 
Student: Když se setkám s problémy nebo o problémech přemýšlím, zjišťuji, že se moje 

myšlenky vždy soustředí kolem toho, jak jsem takový nebo takový. Zdá se, že je tam kořen, který 
prostě nejde odstranit, a jsem tím velice znepokojen. Proč nejsem schopen udržet si stav 
spravedlivého vědomí?  

Učitel: Výborně! Vidím tvoje odhodlání to odstranit. Přesně tohle je kultivace. Ohledně 
odstranění tvého vlastního sobeckého srdce – toho kořene – musí tam být proces, protože se to 
vyvinulo v průběhu velké části tvého života. Věřím, že to určitě zvládneš během své kultivace 
odstranit, tu základní věc za sobeckostí. Jsi schopen všechny tyto věci rozeznat a jsi schopen se 
během kultivace soustředit na její odstraňování. To je velmi dobré a je to přesně to, o čem je 
kultivace! 

 
Student: Pořád cítím, že nejsem pilný, nejsem schopen snášet utrpení a nedostává se mi 

vytrvalosti. Je nějaký způsob, jak bych si schopnost snášet utrpení zesílil?  
Učitel: Čti víc knihu a postupně svoje odhodlání v kultivaci zesílíš; pak budeš schopen 

překonat všechny věci. Žádná zkratka neexistuje a kultivace musí být vedena tímto způsobem. 
Můžeš všechny tyto věci rozpoznat a to je dost dobré. Jsi schopen všechny tyto věci rozpoznat a 
to je něco, co běžní lidé nedokáží. Ve skutečnosti to, že se sebou nejsi spokojený, ukazuje, že se 
kultivuješ a tvoje schopnost se postupně zvýší.  

 
Student: Když jsem uslyšel všechny ty mylné zprávy, co média mimo Čínu o Mistrovi a Falun 

Dafa vytvořila, i když jsem jisté věci k ochraňování Dafa udělal, v srdci jsem cítil, že jejich 
jednání nestojí za pozornost. Je moje uvažování správné?  

Učitel: Když druzí lidé útočí na Dafa, když máš pocit, že neútočí na tebe, pak nejsi 
příslušníkem Dafa. Proč šlo tolik lidí do Pekingu apelovat na Státní radu v Zhongnanhai? Měli 
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pocit, že ta aféra ve městě Tianjin6 byla cílena na ně. Měli pocit, že když policie zatýkala 
učedníky Dafa, bylo to totéž, jako by byli zatčeni oni sami. To proto, že jsou všichni 
kultivujícími členy a každý kultivuje ten stejný Fa. Co se týká pronásledování studentů v 
Tianjinu, neměli by naši ostatní žáci nahlásit s dobrými úmysly situaci příslušným úřadům? Co 
se týče nesprávných zpráv v médiích, řekněte jim, že jsou nepřesné, a řekněte jim o naší 
opravdové situaci. Nemůžete jen nečinně sledovat zlomyslné pronásledování Dafa a nic 
neudělat. To, že poškozují šance lidí na získání Fa, je velký problém. Protože mediální zprávy 
mohou být jedna od druhé kopírovány, jakmile jedny udělají zprávu, ostatní noviny to mohou 
zkopírovat. Vaše vlastní zkušenost ze skutečného života je přesvědčivější než to. Když řeknete, 
že já, Li Hongzhi, jsem dobrý, nebudu si toho všímat. Když řeknete, že jsem špatný, také si toho 
nebudu všímat. Běžní lidé mě nemohou ovlivnit. Ale pro vás, kdo jste studenti, je ochraňování 
Dafa něco, co byste dělat měli. Ale nemůžete používat svoji špatnou stránku a bojovat s nimi. 
Měli byste jim se soucitným srdcem říci skutečnou situaci a přesně to je ochraňování Fa.  

 
Student: Všichni učedníci z města Shenzhen pozdravují Mistra! 
Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk) 
 
Student: (1) Mohl byste nám prosím říci, zda Těla Zákona sedmi prapůvodních Buddhů v 

chrámu Fengguo představují jejich konečné úrovně nebo jejich úrovně během kultivace? 
Učitel: No, jsou to Buddhové, už to jsou Buddhové, takže tam není žádná otázka kultivace 

nebo úrovní. Proč jsi se na to zeptal? Tohle není nic z Dafa a nemá to nic společného se 
zlepšováním se pomocí kultivace.  

 
Student: (2) Je těch sedm prapůvodních Buddhů prapůvodními životy, o kterých jste hovořil?  
Učitel: Jejich tituly jsou jen druhy zvláštních titulů, které ti Buddhové mají. Když se jim říká 

„prapůvodní“, znamená to, jak dlouho ten titul existuje, a jak se věci mění, nemusí se to už 
vztahovat na první prapůvodní bytosti. Na různých úrovních a v různých říších jsou různá 
pochopení toho, co je „prapůvodní“. Vypadá to, že pro lidské bytosti je cokoli, co jde za tyto 
dějiny lidské civilizace nebo má historii několika tisíc let, považováno za prapůvodní. Ale v 
očích Buddhů je to jen okamžik. Pro bytosti vysoké úrovně až tak prapůvodní nejsou.  
 

Student: (3) Proč směřují sochy Buddhy Šákjamuniho na západ?  
Učitel: Kultivuješ buddhismus, že? Proto se mě chceš ptát na věci o Buddhovi. Já vyučuji 

Dafa, což nemá žádnou spojitost s buddhismem. Ale to, že tu dnes sedíš, je tvůj předurčený vztah 
a já tvou otázku mohu zodpovědět. Chrámy jsou postaveny tak, že směřují do všech směrů. 
Některé jsou postaveny, aby směřovaly na východ, některé jsou postaveny směrem na západ a 
některé jsou postaveny směrem na jih. Ať už směřuje jeho velká hala kamkoliv, je jisté, že socha 
Buddhy bude směřovat tím směrem. Věci jako tyhle moc neznamenají a je to všechno lidské 
počínaní. Buddha je skutečná a velkolepá osvícená bytost, zatímco to, o čem ty mluvíš, je ta 
velká socha vyrobená z bahna. Jestliže chce člověk kultivovat buddhovství, měl by se soustředit 
na své opravdové zlepšování, protože cokoliv naplněné záměrem nebo připoutáním k buddhismu 
samotnému není kultivace, nýbrž překážka.  

 
Student: Jsou Zhen, Shan a Ren nad-hmota? Jsou prapůvodními bytostmi? Anebo to jsou 

nad-prapůvodní bytosti?  

 
6  Pozn. překl.: Mluví se tu o prvním případu, kdy čínská policie, nedlouho před shromážděním z 25. dubna, 
nezákonně zbila a zatkla praktikující. 
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Učitel: Zase buddhismus. Protože jsi sem přišel, je to tvůj předurčený vztah a tak stejně chci 
na tvou otázku odpovědět. Zhen, Shan, Ren je zvláštní vlastnost celého vesmíru a Fa vesmíru 
pochází z Zhen, Shan, Ren. Čím níž jde, tím složitějším se Fa stává a tím víc a větší nároky má, 
stejně jako pyramida. Tento Dafa vytvořil pro všechny vnímající bytosti ve vesmíru prostředí 
existence na různých úrovních a vytvořil Buddhy, Taa, Bohy a lidi na různých úrovních stejně 
jako démony a jiné vnímající bytosti, včetně těch na nebesích a na zemi a veškeré hmoty. Tento 
vesmír je tak složitý, že ho nelze lidským jazykem jasně popsat. Kromě toho má další různé 
stavy bytí, což poskytuje všem vnímajícím bytostem prvky existence na různých úrovních, jako 
například vzájemné vytváření a vzájemné potlačování, jin a jang a tak dál – spoustu, spoustu 
věcí. Všechny tyto pocházejí z Dafa vesmíru. (Potlesk)  

 
Student: Před konferencí jsem zavolal kontaktní osobě pro víc informací o požadavcích na 

účast na konferenci. Ta osoba, která zvedla telefon, se mě zeptala, jestli jsem učedník Falun 
Gongu, a já jsem tehdy nevěděl, jak odpovědět, protože se ho teď učím sám jeden rok. Učiteli Li, 
řekněte mi, jestli se mohu považovat za vašeho učedníka.    

Učitel: Když se ho opravdu učíš, pak jsi učedník, bez ohledu na to, jestli se učíš sám. 
(Potlesk) Neřekly ti to už změny, kterými jsi prošel, a náznaky, které jsem ti v každodenním 
životě dal? Protože nemáš prostředí, kde se společně se všemi kultivuješ, je hodně věcí, ke 
kterým jsi se neosvítil. Ale to neznamená, že jsi se nekultivoval. Měl bys víc cvičit s ostatními 
studenty, protože to ti pomůže zlepšit se ještě rychleji.  

 
Student: Mistr řekl, že všichni bohové z různých náboženství přestali od roku 1992 dohlížet 

na záležitosti v lidském světě. Mám slabou schopnost osvícení a nepochopil jsem, co jste tím 
myslel. Mistře, vysvětlete to trochu prosím.  

Učitel: O této otázce jsem mluvil v různých přednáškách Fa. Když jsem přišel, abych vás 
tentokrát učil Fa, nebylo to jednoduše kvůli záchraně lidských bytostí. Tohle je náprava Fa 
vesmíru, což souvisí s lidstvem. To znamená, že dokonce i ti bohové, které jsi uctíval, se sami 
během nápravy Fa umisťují a o to víc to platí v případě lidských bytostí. Jak by ještě mohli 
dohlížet na záležitosti lidstva?  

 
Student: Učedníci Dafa z měst Hefei v provincii Anhui, ze Shenyangu a Yanbianu pozdravují 

Mistra! 
Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk) 
 
Student: Jeden člověk říkal špatné věci o Dafa a já jsem se s ním začal hádat. Je pravda, že 

jsem nenásledoval Ren z Zhen, Shan, Ren Dafa? Počítá se hádání se s lidmi za připoutání?  
Učitel: Měl bys ho přesvědčovat a mluvit s ním s laskavým srdcem a soucitem. Pokud 

opravdu poslouchat nechce, pak to nech být. Ve skutečnosti sis neuvědomil, že když s ním 
mluvíš o principech Dafa, hovoříš s ním o Fa a šíříš mu Fa a pomáháš mu a nabízíš mu spásu!  
Jestli to chce poslouchat nebo ne, je jeho volba. Proč by ses s ním chtěl hádat? Bude účinnější, 
když všechny tyhle věci zvládneš se soucitem. 

 
Student: Když studuji Fa, osvítím se někdy k nějakému principu Fa. Ale jakmile to chci 

vyjádřit slovně, mám pocit, že toto pochopení už není správné. Tento pocit je čím dál zřetelnější.  
Učitel: Správně! Právě jsem o tom mluvil, ne? Můžeš to chápat jen intuitivně a nedokážeš to 

popsat slovy. Jakmile použiješ lidský jazyk, abys to řekl nahlas, spadne to dolů a je to principem, 
který je ve stejné rovině jako běžní lidé.  

 
Student: Je mezi kultivujícími větší procento žen než mužů?  
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Učitel: Zdá se, že dnešní ženy mohou porozumět Dafa rychleji, a to je skutečně dobrá věc.  
 
Studentka: Původně jsem měla děti hodně ráda a opravdu jsem chtěla nějaké mít. Ale potom, 

co jsem poznala Dafa, uvědomila jsem si, jak je úroveň lidstva nízká a jak zkažená je lidská 
morálka. Jaký smysl pak má děti mít a nechat tak čisté srdce a duše znečistit? 

Učitel: Řeknu ti, že to nejsi ty, kdo vytváří život, spíš je to tak, že bytost vstoupí do lidské 
dělohy a převtělí se. Ať už má jakoukoliv karmu, je to něco, co si nese sám. Kdyby se nenarodil 
skrze tebe, pak by se stejně tak narodil prostřednictvím někoho jiného. Protože jsi studentka 
Dafa, proč by ses ještě měla bát, že se tvoje děti znečistí?  

 
Studentka: Jsem učitelka ve školce, která pracuje s menšinami. Moje práce je navštěvovat 

různé školky, abych vyučovala čínskou kulturu a tradice. Opravdu bych chtěla děti učit pět 
Učitelových cvičení. Můžu tohle udělat?  

Učitel: To je velmi dobré. V jistých oblastech praktikuje ve skutečnosti každý – od vedoucí 
školky až po učitelky – a tamější děti také. Děti nemají připoutání. Když tam sedí, páni! Je to tak 
dobré – opravdu čisté a nádherné. Samozřejmě že to, cos popsala, je dobrá věc. Vzdělávat děti 
principy Dafa jim přinese během celého jejich života nekonečný prospěch. 

 
Student: Někteří lidé upřímně praktikují křesťanství, buddhismus atd. a nemají možnost získat 

Falun Dafa. Budou mít cestu ven?  
Učitel: Než jsem tohle začal dělat, jejich bohové jasně odhalili těm z jejich lidí, kteří mohou 

být opravdu zachráněni, že tohle budu provádět. Někteří lidé tomu věřili a někteří lidé nevěřili. 
Nedívám se, jaké náboženství to je nebo jak vysoké je úřední postavení osoby. Nevěnuji 
pozornost tomu, kdo ten někdo je: já se jen dívám na srdce člověka. Každý, kdo přede mnou 
stojí, je předně lidská bytost a já se dívám jen na lidská srdce. Když se nechceš kultivovat, nic 
neudělám. A když se kultivovat chceš, nabízím ti spásu. Tak to je! Nepřikládám důležitost žádné 
formalitě a nedívám se na úřední postavení člověka nebo na to, v [jaké náboženství] věří. 
(Potlesk)  

 
Student: Kultivuji Dafa několik let. V uplynulých několika měsících, když jsme se všemi 

sdíleli, viděl jsem, že někteří učedníci donekonečna hovoří, a to u mě vyvolalo čím dál menší 
touhu mluvit. Mistře, řekněte mi prosím, jestli je můj stav správný.  

Učitel: Jestli pořád donekonečna mluvili a čím více mluvili, tím míň jsi chtěl poslouchat a 
tím neklidnější jsi se cítil, pak to znamená, že máš připoutání! A čím víc mluvil, tím víc se zdálo, 
že konec je v nedohlednu. To bylo ve skutečnosti zaměřeno na tebe, i když nemluvil přímo k 
tobě. (Potlesk) Bylo to proto, aby se odhalila tvoje připoutání. Tvoje připoutání byla vlastně 
odhalena. To jen ty jsi se to snažil zakrýt řečmi o tom, že ta druhá osoba hovořila donekonečna. 
Neříkal jsem ti, že by ses měl dívat na sebe, bez ohledu na to, s čím se setkáš? Nebylo to určité 
tvoje připoutání, které se vynořilo? Protože jste kultivující a neobyčejní lidé, proč stále vidíte na 
obyčejných lidech špatné věci a srovnáváte se s nimi? I když on je kultivující, pořád se ještě 
kultivuje mezi běžnými lidmi a stále má připoutanosti, které nebyly odstraněny a stále zobrazuje 
chování běžných lidí. Kdyby ty věci neměl, nebyl by Buddha? Nebyl by bůh? Není tohle pravda? 
Takže jakmile se ten či onen problém mezi našimi studenty objeví, ty jen přemýšlíš o tom, proč 
ta druhá osoba tak špatně kultivovala, a nechceš se dívat na sebe. Každému jsem ve svých 
přednáškách o Fa řekl, že když vyvstane spor mezi dvěma osobami a vidí to třetí člověk, i ten 
třetí člověk by se měl zamyslet: „Á, došlo u nich ke sporu, tak proč jsem tam byl já, abych to 
viděl? Je to proto, že mám nějaká připoutání? Je to proto, že mám takový problém také?“ Protože 
se kultivuješ, musíš být sám sobě zodpovědný a dívat se na sebe. Druhá věc je, chci zmínit, že 
při skupinových setkáních studia Fa někteří žáci mluví pořád dokola o věcech, které nesouvisí s 
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Dafa ani kultivací, a to je zasahování do našich studentů a jejich kultivace. Tomuhle musíte 
věnovat pozornost a jasně na to upozornit ty, kdo to dělají.  

 
Student: Když vidím sobeckou stránku kultivujících, tolik mě to mrzí.  
Učitel: Pak máš další připoutání. Mělo by to být tak, že nikdo neovlivní srdce kultivujícího. 

Když vidíš, jak se ukazuje jeho sobeckost, je možné, že se to ukazuje proto, abys k němu 
promluvil a pomohl mu si to uvědomit a odstranit to. Pokud jsi ovlivněn jeho sobeckostí a 
znepokojuje tě to, jak by to mohlo být tak, že nemáš žádné připoutání? Není to pravda?  

 
Student: Proč, jakmile si člověk pěstuje ve své mysli démony, spadne úplně na dno a nebude 

schopen znovu kultivovat?  
Učitel: Uváděl jsem jen takový popis. Když se pěstování démonů ve své mysli dostane do 

takového stupně, že už se nedá otočit zpět, spadne až na dno. Pokud je schopen uvědomit si, co 
se stalo, pak je ještě prostor pro záchranu situace. Každému jsem na základě principů Fa říkal o 
nebezpečí pěstování démonů ve své vlastní mysli. 

 
Student: Mohou kultivující zlepšit vzdělávací systém a usnadnit lidem ve společnosti přijmout 

Dafa?  
Učitel: Je mnoho studentů, kteří cítí, že Dafa je velmi dobrý, je schopen změnit všechna 

srdce a je schopen dokázat, aby společnost opravdu dosáhla nejlepšího stavu, stavu s vysokým 
morálním standardem. Proto si mnozí studenti a běžní lidé, kteří se nekultivují, myslí, že kdyby 
mohl být široce přijat lidmi v celé společnosti a vést lidi, aby se takto chovali, jak skvělá by 
společnost byla! Ve skutečnosti je tvá mysl pořád na běžné lidské společnosti. Můžu ti to podat 
jen takto, protože tvoje pochopení Fa ještě není tak hluboké a ještě jsi docela nepochopil, že 
tento Fa, který učím, není kvůli dosažení jednoho nebo druhého v lidské společnosti; spíše je 
kvůli vyučování Fa kultivujícím a k umožnění kultivujícím, aby byli zachráněni. Obyčejná lidská 
společnost je jen tím, co je. Kdyby byli mezi běžnými lidmi opravdu nějací vysoce postavení 
funkcionáři, kteří používají laskavé Fa principy Dafa k tomu, aby ve společnosti změnili morální 
standard, který denně upadá, pak by to bylo zobrazení dobrého srdce lidí a nebyl bych proti 
tomu. To proto, že by šířil Dafa pro dobro lidí, takže tak to je. To jsou věci běžných lidí a věci, 
které se stanou v další fázi, až Fa napraví lidský svět.  

 
Student: Všichni žáci z Tchaj-wanu vás pozdravují! 
Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk) 
 
Student: Chci se vás zeptat na několik otázek. Přichází úroveň schopnosti člověka s jeho 

prapůvodní duší při narození, nebo je to uspořádáno na základě jeho ctnosti a karmy?  
Učitel: Jsou dva druhy té schopnosti, o které jsi mluvil. Ta první je takzvaná chytrost 

běžných lidí a tohle není pro proces kultivace vůbec dobré; naopak je to vážná překážka. Druhý 
typ je projev schopností, které jsou během kultivace nad těmi obyčejných lidí. Jsou díky nějakým 
faktorům před narozením, jakož i po narození. Ale v kultivaci tohle nejsou měřítka, která se 
používají k posuzování úrovně člověka. Aby se mohla posoudit schopnost člověka kultivovat a 
porozumět Fa, musíme se podívat na jeho základ. Původní povaha člověka je zahrabána v 
průběhu dlouhých let uplynulých za životy převtělování. Nakolik může původní povaha člověka 
vykouknout skrz, tak dobrý je jeho základ a schopnost probudit se.  

 
Student: Působivé podoby Buddhů, Taů a Bohů ztvárněných v sochách a v obrazech na 

různých místech po celém světě byly zanechány z minulosti. Jak dokázaly zůstat v lidském světě? 
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Učitel: Ptáš se, jak se lidé dozvěděli o podobě Buddhy. Jsou hodně velké rozdíly mezi lidmi, 
kteří žijí v časových obdobích, kdy je morálka lidstva docela dobrá, a lidmi, kteří žijí v časových 
obdobích, kdy je lidská morálka špatná. Čím vyšší je morální standard lidské společnosti, tím víc 
bohové lidem zobrazí pravdu vesmíru a to je něco způsobeného stavem společnosti jako celku. A 
tak dnešní společnost není dobrá, protože to, co dnešní společnost uctívá, je věda, a ne bohové, a 
proto mohou lidé vidět čím dál míň. Navíc byla tato věda vytvořena pro lidské bytosti 
mimozemšťany, kteří jsou také bytostmi v této dimenzi. Jen jsou to bytosti z jiných planet. 
Mnohé z těch velkých obrazů ve francouzském Louvru zobrazují božské bytosti. Ta vyobrazení 
jsou docela realistická. Ty malby jsem viděl a opravdu to tam tak je. Ale ony zbyly z dob, kdy 
bylo křesťanství na vrcholu. Jinými slovy byly zděděny z doby, kdy byl morální standard 
člověka nejlepší a lidé věřili v bohy nejvíce. Byla také spousta umělců, kteří byli zbožnými 
křesťany. Takže bohové jim ukázali věci a oni je mohli vidět. Všichni víte, jak jsou umělci skvělí 
v ukládání obrazů do paměti. Poté, co ty scény bohů viděli, dokázali je namalovat. Mám pocit, že 
je namalovali velice blízko skutečnosti, velmi realisticky a že jsou opravdu takové, jaké to tam 
je. Poté, co mnozí lidé vidí obří malby, jako jsou tyto, začínají cítit atmosféru posvátnosti a 
zbožnosti – ten druh zbožné úcty k majestátním bohům. Stejným způsobem tak byly lidstvu 
zanechány podoby Buddhů. 

 
Student: Pro ty na vysokých úrovních je hmota vytvořená kultivací k Dovršení cenná. Je to o 

návratu ke svému původnímu, pravému já plus procesu kultivace?  
Učitel: Vůbec to není takové spojení, jaké jsi uvedl, protože proces kultivace je ve 

skutečnosti návratem ke tvému původnímu, pravému já. „Pro ty na vysokých úrovních je hmota 
vytvořená kultivací k Dovršení cenná“ – to nedává smysl. Nemusí to být cenné pro ty vyšší 
bohy, kteří jsou nad říší, na které se Dovršíš. A ještě vyšší bohové to považují za špínu. Ve 
skutečnosti cokoliv v tomto vesmíru není dobré, se odhodí sem do této lidské společnosti.  

 
Student: Mohou křesťané kultivovat v Dafa?  
Učitel: Právě jsem řekl tato slova: řekl jsem, že bohové ani v nejmenším nepřikládají 

důležitost žádnému náboženství, protože to je něco, co s sebou přinesl člověk. Když byl Ježíš na 
tomto světě, nebyla žádná církev a nebylo žádné náboženství – křesťanství. A když Šákjamuni 
byl na tomto světě, nebyly žádné chrámy, protože ty s sebou přinesl člověk. Když byl Šákjamuni 
na tomto světě, nebyla žádná svatá písma, a když byl Ježíš na tomto světě, také nebyla žádná 
Bible. To sepsali později lidé, když vzpomínali na to, co bylo řečeno dříve.  

Buddhové a Bohové nepřikládají formám, se kterými přijdou lidé, žádnou důležitost, takže 
jaký má smysl starat se o to, jakou formu přijmeš? Náboženství není pro lidstvo špatná věc, ale 
pokud se lidé připoutají k formě samotné, pak nejsou upřímnými učedníky Bohů nebo Buddhů. 
Jak víte, byly všechny ty chrámy během kulturní revoluce zničeny. Proč tehdy Buddhové 
nezasáhli? No proč by zasahovali? Všichni možní lidé chodili do chrámu a žádali o všechny 
možné věci. Ti lidé, kteří Buddhy žádají o věci, nekultivují. Účelem jejich uctívání Buddhy je 
získat Buddhovo požehnání, aby měli syna, zbohatli nebo získali požehnání v tom, že se jim 
vyhnou katastrofy a kalamity. Je tam ten Buddha proto, aby pro tebe dělal tohle? Buddha je tam 
proto, aby se v zásadě postaral o spásu všech vnímajících bytostí a zachránil tě do nebes; ale ty 
místo toho hledáš pohodlí mezi běžnými lidmi. Takže pro Buddhy je tento druh připoutání k 
prosení Buddhy o věci ta nejhorší připoutanost, připoutanost, kvůli které se Buddha cítí strašně. 
Lidé nevědí, co dělají. Přistupují k Buddhům s lidskými city a myslí si: „Říkám, že vy Buddhové 
a Bódhisattvy jste skvělí, plní milosrdenství a soucitu. Takže Buddhové a Bódhisattvy budou 
muset moje přání splnit. Říkám, že ty, tenhle Buddho, jsi báječný, takže Buddha musí být 
šťastný.“ Lidé si myslí, že Buddhové jsou šťastní za pár takových slov. Lidé si myslí, že lidská 
srdce mohou Buddhovo srdce ovlivnit. Myslí si, že pár lichotek udělá Buddhy šťastnými – jak 
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směšné. Když tam Buddhu uctívá někdo takový, může tam ten Buddha zůstat? Jak to ten Buddha 
poslouchá, je čím dál víc popuzený a už dávno tam není. A protože tam na soše žádný Buddha 
není, přijdou pak zlí duchové, kteří přinášejí světu zmatek, a požadují pálení vonných tyčinek. 
Co tedy lidé uctívají? Všichni o tom přemýšlejte, jaký by mělo smysl ten chrám zachovat? 
Kdyby ho nezbořili lidé, sami Buddhové by ho úderem blesku srazili dolů. Není to tak? Takže 
bohové se dívají jen na lidská srdce. Pokud tvé srdce nedosáhne měřítka pro kultivaci, jaký má 
smysl tvoje obhajování buddhismu nebo nějakého jiného náboženství? Byly to lidské bytosti, 
kdo tyto věci vytvořil. Takže to, co hájíš, je náboženství a jsi připoután k samotnému 
náboženství. Říkáš: „Když jsem tohle náboženství hájil, pak se můžu stát Buddhou, můžu se stát 
Bohem a můžu jít do nebe.“ Ale není tohle vtip?  

 
Student: Je křesťanství nepříliš odlišné od Falun Dafa, s tím, že je tam jen rozdíl mezi 

Východem a Západem?  
Učitel: Ten rozdíl je obrovský, Falun Dafa je Fa, který stvořil vesmír včetně všech 

vnímajících bytostí, včetně lidí a bohů, nebes a země, a všech věcí a předmětů. Dafa vesmíru 
stvořil všechny bohy. Měl by ses podívat na knížku Zhuan Falun. V té knize jsem tyto záležitosti 
jasně vysvětlil. Můžeš si knihu přečíst, protože existuje anglická verze Zhuan Falunu.  

 
Student: Mám otázku, kterou doufám můžete zodpovědět, prosím. Kultivuji se a v období více 

než tří let jsem lehce prošel útrapami, ale teprve v posledním roce se začaly objevovat zkoušky. 
Už několik měsíců mám ve stolici krev. Proč to tak je? Teď to ovlivňuje moje zdraví. Mohu se 
takhle v kultivaci zlepšit?  

Učitel: Možná jste si všichni uvědomili, že s tou položenou otázkou je problém. Chceš, aby 
to bylo nerušené stejně jako ty tři roky, ale funguje tak kultivace? Byl jsi ty tři roky opravdu 
pilný? Považoval jsi se opravdu za kultivujícího? Splňoval jsi měřítko? Někdy ve svém srdci 
považuješ rodinné záležitosti důležitější než Fa, to, co máš na mysli, je vydělávání peněz a být 
připoután k lásce k rodině, všechno tohle má větší důležitost než Fa a nechceš si odstranit svou 
vlastní karmu ani vydržet žádné utrpení. Je tohle opravdově kultivující učedník? Ani po deseti 
letech takové kultivace se nic nezmění. Když tě začínám opravdu vést výš a začínám pročišťovat 
tvé tělo, vylučují se krevní sraženiny, krevní odpad a špatné věci z dřívějška. Ale ty to okamžitě 
vezmeš tak, že to znamená, že tvé tělo má problémy. Nejsi schopen zůstat vytrvalý, udržet si 
spravedlivé myšlenky, nevěříš, že to tě Mistr během kultivace pročišťuje. Kultivace je taková 
vážná věc, a ty to přesto považuješ za nemoc. Jak se na tuto věc dívám? Je tohleto složení 
zkoušky? Tvoje srdce stále není pevné a stabilní. Původně to byla dobrá věc – pročistit pro tebe 
tvé tělo. Kdo by pro tebe takovou věc udělal? Nebylo ti to dáno, protože jsi chtěl kultivovat? 
Když tomuto problému čelíš, nechápeš ho správně, pořád se tak pomalu kultivuješ a nejsi 
schopen postupovat pilně vpřed. Když tomu nedokážeš porozumět z pohledu Fa, pak se tento 
proces, ve kterém je tvoje tělo pročišťováno, natahuje a dlouhou dobu to nemizí, přetrvává to 
několik měsíců. Tvoje myšlenky jsou pak ještě méně pevné a ta zkouška se zdá větší s tím, jak 
plyne čas, a je ještě těžší jí projít. Přemýšlíš: „Není tahle kultivační cesta neúčinná? Stará se o 
mě Učitel vůbec? Co se to děje?“ Už to zasáhlo tvoje zdraví. V této otázce jsi na sebe nepohlížel 
jako na kultivujícího.  

O mnoha konkrétních problémech bych vám normálně raději neříkal. Ale přemýšlej o tom, 
mnoho lidí se po kultivování Dafa zotavilo ze smrtelných nemocí, ať už byly jakékoliv, dokonce 
pacienti v kritickém stavu. Neměli připoutání, a tak pilně postupovali vpřed a vůbec 
nepřemýšleli nad svými zdravotními problémy. „Nemocnice už vynesla rozsudek smrti, proč 
bych se bál smrti? Dnes jsem získal Dafa. Budu kultivovat! Ať už se můžu dostat jakkoli daleko, 
na tom nezáleží, budu se kultivovat ze všech sil! Je čas praktikovat!“ Všechny jejich choroby 
nepozorovaně zmizely, protože k tomu neměli připoutání. Ovšem jsou také nějací, co dostali 



42 

vážnou nemoc, včetně pacientů se smrtelnými chorobami, a umřeli. Proč tomu tak bylo? Protože 
přišli čistě kvůli vyléčení, a když praktikovali, nemohli své vlastní připoutání opustit. Mysleli si: 
„Ten a ten se zotavil ze smrtelné nemoci praktikováním Falun Gongu. Já se také můžu 
praktikováním vyléčit! Přišel jsem praktikovat, takže tento učitel se o mě také postará!“ 
Přemýšlejí: „Pokud čtu knihu, pokud dělám cvičení, Učitel mě určitě vyléčí.“ Takže vidíte, že 
jejich mysl je už velmi lehce mimo. A tak pořád přemýšleli: „Učitel mě určitě uzdraví.“ Na 
povrchu se kultivovali a četli knihu jako každý jiný, ale nečetli ji kvůli tomu onemocnění? 
Musím se na ně dívat z hlediska jejich základní povahy! Kultivace je vážná. Zkoušíš podvést 
Buddhu? Zkoušíš podvést Mistra? Podvádíš jenom sebe. Bez změny na základní úrovni, dá se to 
počítat za opravdové kultivování? Proč mohou být žáci zkoušeni ve svých snech? Když všechny 
tvoje záměry, které mohou ukrýt tvoje [připoutanosti], spí, podíváme se na to, jaký je tvůj stav. 
Opravdu musíš dosáhnout standardu kultivujícího – není to ten princip? Teď ses naučil Dafa, ale 
neděláš pilný pokrok. Rozhodně tu příležitost nepromeškej. Je tolik lidí, kteří ani získat Fa 
nemohou.  

 
Student: Proč se moje žena, vždy když se účastním skupinového cvičení, cítí velmi špatně? 
Učitel: Je to způsobeno tvojí karmou. Jak bys mohl být po tom, co se dáš na kultivaci, jen tak 

zbaven mnoha dluhů, které jsi v předchozích životech nashromáždil, a lehce se stát bohem? Jaký 
bůh by to pak byl? Vytvářet karmu a nebýt za to odpovědný – jak by to mohlo být dovoleno! 
Když se bůh dívá na existenci člověka, nedívá se na jeden život té osoby. Převtělování se jeden 
život za druhým je přesně jako procházet dnem za dnem. Nemáš dovoleno, abys jen tak jednoho 
rána po nočním spánku vstal a neuznal to, cos udělal včera. Není to tak? Bohové se dívají na 
tvoji existenci jako na celek a budou se dívat na všechno, cos v jakémkoliv daném časovém 
období udělal. 

 
Student: Jak si člověk zvýší svou úroveň tolerance?  
Učitel: Během tvé kultivace bude přirozeně narůstat a není to něco, k čemu se můžeš přimět. 

Čím víc připoutání se člověk zbaví, tím větší bude jeho srdce a jeho tolerance.  
 
Student: Měl jsem sen, že mi Mistr poslal poštou čtyři sklenice na pití, ale zcela nedotčená 

přišla jen jedna. Den na to jsem měl sen, že mám čtyři dcery, ale přežila jen jedna. Kolegové 
praktikující došli k pochopení, že jsem možná dostal jen jednu čtvrtinu z toho, co Mistr dává. Je 
to tak?  

Učitel: Bylo to dáno tobě, aby ses osvítil, takže to nemůžu prozradit. Kdybych to prozradil, 
nedával bych si to k vyřešení sám sobě?  

 
Student: Po dosažení říše a úrovně Buddhy, jsou tam ještě prapůvodní duše a pomocná duše?  
Učitel: V tom bodě tam žádné nejsou. Nenaznačil jsem v Zhuan Falunu, že pomocná duše 

může po dosažení Dovršení existovat jen jako ochránce Fa nebo v nějaké jiné formě?  
 
Student: Čína je pro kultivaci dobrým prostředím. Budou výsledky kultivace ovlivněny, když 

na čas přesídlím do Austrálie?  
Učitel: Nebudou. Dokud se kultivuješ, je to všude stejné.  
 
Student: Když sedím v meditaci jednu hodinu, obvykle mám pocit, že to trvá dlouho, a musím 

ji dokončit v bolestech. Ale zjistil jsem, že v době, kdy si odstraňuji karmu a medituji, utíká čas 
mimořádně rychle. Zdá se, že je v okamžiku po tom a ten pocit je jiný. Je tahle situace správná?  

Učitel: Tohle jsou všechno stavy, které se projevují, když děláte cvičení, a jejich výskyt je 
docela normální.  



43 

 
Student: Když medituji v době, kdy si odstraňuji karmu, budou karmu odstraňovat obě 

strany?  
Učitel: Jaké dvě strany? Ta strana, co se kultivovala dobře, bolest neucítí, a co se týče 

tělesných nohou, ty samozřejmě bolet budou. Potom, co dlouho sedíš, tě nebudou bolet jenom 
nohy: je také bolest a znecitlivění v zádech, pocit neklidu a zvedání žaludku. Takové to je trpět 
fyzicky a duševně! Bolest v nohou je jen něco, co se snáší na fyzické úrovni, a zatímco 
medituješ, budeš se muset [vypořádat s] věcmi, které způsobují, že jsi netrpělivý! V tom bodě 
chceš dát nohy dolů. Hodně našich praktikujících tyto věci cítí. Utrpení opravdu karmu 
odstraňuje.  

 
Student: Cítím, že mám velké štěstí vás osobně vidět, a teď mám otázku. Hovořil jste o 

praktikování jen jedné kultivační cesty. Když čtu v průběhu každodenního života buddhistická 
písma a knihy, myslím si, že pro některé studenty na nízké úrovni jako já by to mělo být přínosné. 
Můžeme pomalu dosáhnout měřítka, protože buddhismus je také Buddhův Fa. Je to tak?  

Učitel: Tvé uvažování není správné, protože Dafa a buddhismus nejsou totéž. Měl bys víc 
číst Zhuan Falun. Opravdu ti toho chci hodně říci, ale nemám dnes dost času. Probírám tu s 
mými kultivujícími učedníky problémy, se kterými se setkali při kultivování na svých různých 
úrovních. Jestli se chceš kultivovat, tak si trochu přečti knihu. Přečti si Zhuan Falun a pak se 
můžeš rozhodnout. Sám se můžeš rozhodnout, jestli kultivovat, nebo číst tvoje buddhistická 
písma. Dafa je jiný než všechna náboženství.  

 
Student: Když vás vidím, jsem plný pocitů a ztrácím slova. Chci něco říct, ale nevím co říct. 

Když se tohle stane, je to proto, že je moje hlavní vědomí nejasné, nebo je to proto, že lidský cit, 
který mám, je příliš silný?  

Učitel: Ani jedno. Když mě mnozí žáci – nejenom ty – vidí, nemají, co by řekli. Je to proto, 
že ta tvoje část, která se dobře kultivovala, v té době zpozorní. Ta strana, která se dobře 
kultivovala, ví všechno o principech Fa v té říši, takže jak mě vidí, není se na co ptát. Mistr 
udělal pro každého tak moc a ta vaše strana, která je probuzená, ví. Na povrchu vám jen 
vysvětluji principy Fa, ale vaše opravdová zlepšení v jiných oblastech, stejně jako odstraňování 
karmy za vás a mnohé věci, které pro vás byly udělány – určitá vaše část je může vidět. Proto 
chceš prostě plakat, když mě vidíš, i když ta tvá strana, která se dobře nekultivovala, nezná 
důvod, proč pláčeš. Taková je to situace. Tohle je proto, že víš, že nedokážeš popsat tyto věci, 
které Mistr pro tebe udělal. V tomto nespasitelném, zmateném světě, v době, kdy lidská morálka 
rychle upadá, ti pomáhám odstraňovat karmu a dávám ti tolik věcí. Kdybych vám tuto příležitost 
nedal, nikdo jiný by to neudělal. Takže tamta tvoje strana tohle viděla. Tohle ten stav znamená. 
(Potlesk) 

 
Student: Rád bych se zeptal, jak poznám, že jsem získal Fa? V minulosti jsem měl cukrovku a 

vysoký cholesterol a potom, co kultivuji Falun Gong, je všechno v pořádku. Znamená to, že jsem 
už Fa získal?  

Učitel: Neznamená to, že se o tebe starám? Kultivační praxe s sebou vždy nejdřív nese 
upravení těla, dokud není v pořádku, a pak vstup do fáze formální kultivace. Ty už změny 
prožíváš. Kdybych se o tebe nestaral, ty změny by se nepřihodily. Není to tedy příklad toho, že 
se pod účinkem Fa dějí změny? Měl bys prostě hodně číst knihu, hodně studovat Fa a pilně 
postupovat vpřed.   

 
Student: Máme v kultivaci dovoleno odříkávat pokyny ke cvičení, když cvičíme?  
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Učitel: Odříkávejte verše před cvičením. Není nutné je recitovat během cvičení a nejlepší je 
nemyslet vůbec na nic. To je nejlepší.  

 
Student: Mohou se ti žáci, kteří právě teď nastoupili kultivaci, Dovršit spolu s učedníky, kteří 

se kultivují už několik let? Jsou nějací starší lidé, jejichž stupeň vzdělání je omezený, a jsou 
některé jejich vlastní faktory, hlavně slabá schopnost porozumět Fa. Jak bychom měli chápat 
jejich kultivování se k Dovršení?  

Učitel: Nepodceňuj starší generaci, protože všechno to záleží na osobním stupni pilnosti 
osoby a nemůžeš se takhle dívat na věk člověka. Jakmile vám jednou umožním získat Fa, vždy 
vám dám dostatek času. Ale jestli nedokážete být pilní, jestli se nejste schopni považovat za 
kultivujícího, pak je všechno marné. Dávám vám spoustu času. Je to spousta času na to, abyste 
byli pilní, ne čas na to, abyste kultivovali polovičatě.  

 
Studentka: Tři dny potom, co se mi narodilo dítě, jsem viděla postaršího cizince, který měl na 

sobě černé oblečení a cylindr a zakrýval dítě přikrývkou. Všichni v naši rodině jsou praktikující 
Dafa, takže to mělo být Učitelovo Tělo Zákona, a ne ten postarší cizinec. Nechápu to, mohla 
bych poprosit Učitele, aby to trochu vysvětlil?  

Učitel: Na různých úrovních mám různé podoby a na různých úrovních mám různé ráje. 
Rovněž, co se týče toho, odkud dítě přišlo získat Fa nebo jestli má božskou bytost, která ho 
následuje a dává na něj pozor, nic z toho ti nemohu prozradit. Prostě se dej do toho a kultivuj. 
Potom, co člověk takové věci vidí, měl by být ještě pilnější. 

 
Student: Pevně doufáme, že ti učedníci bílé rasy, kteří měli užitek z Dafa, dokáží aktivně 

vystoupit vpřed, aby představili Dafa spoluobčanům své národnosti.  
Učitel: Každý z učedníků Dafa, ať už je bílý, Číňan nebo někdo z dalších etnik, ví, co by měl 

během kultivace dělat.  
 
Student: Poté, co jsem přijel do Austrálie, mi zabralo čtyři měsíce, než jsem našel cvičební 

místo. Všichni studenti vypadají povědomě, a přitom jsem je nikdy předtím nepotkal. Na 
konferenci pro sdílení zkušeností vypadají všichni praktikující Dafa, jako bych je už předtím 
potkal, a vůbec mi nepřipadají cizí. Proč je to tak?  

Učitel: Samozřejmě to tak je. Všichni naši učedníci Dafa kultivují tentýž Fa, všichni kultivují 
v Dafa. Ty strany, které se dobře kultivovaly, se všechny velmi dobře znají a možná jste se mezi 
sebou znali z některého jiného života.  

 
Student: Můj mozek je často prázdný, ale někteří lidé se mě často ptají: „Říkáš, že Falun 

Gong je dobrý, tak proč si nemůžeš nic zapamatovat?“  
Učitel: To proto, že ta strana, která se dobře kultivovala, strana, která byla vykultivována do 

stavu jasného myšlení, byla zablokována, zatímco strana, která nemá jasno, je vždy ta strana, 
která se dobře nekultivovala. Nenechej ty věci, které do tebe zasahují, aby znovu účinkovaly.  

 
Student: Už od dětství mám pocit sebelítosti. Je sebelítost také připoutání, které je třeba 

odstranit?  
Učitel: Správně. Zbav se toho, protože dnes jsi bytostí s tím největším štěstím ve vesmíru. Jsi 

student Dafa a dokonce bohové na nebesích ti závidí. Takže proč bys měl cítit sebelítost?  
 

*     *     *     *     * 
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Naše dvoudenní konference se chýlí ke konci. Myslím, že každý se díky této dvoudenní Fa 
konferenci zlepšil. A také, tato Fa konference skončila naprostým úspěchem a byla velmi dobrá, 
dosáhla zamýšleného výsledku. Tato Fa konference všem studentům umožnila, aby našli, kde 
mají nedostatky, a v budoucí kultivaci bude každý dál pilně postupovat vpřed, budovat si 
sebedůvěru v kultivaci a zajistí, aby tato Fa konference skutečně dostála svému účelu. To je 
cílem pořádání konference. Také doufám, že Fa konference bude sloužit jako inspirace a že od 
teď budete k sobě v kultivaci zodpovědní. Sedí tu celkem dost nových studentů a jsou zde tací, 
kdo nemají velké pochopení Dafa. Když už jste vešli dovnitř a všechno tohle viděli, věřím, že si 
zajistíte výtisk knihy a budete se o něm učit. [Přemýšlejte o tom], proč ho tak mnoho lidí studuje 
a proč tolik lidí kultivuje? Možná jste zde v tomto našem prostředí zažili souladnou atmosféru. 
Právě teď člověk nemůže najít nic takového, ať už se nachází v jakýchkoliv okolnostech nebo 
místě.  

Když tohle dělám, vzal jsem v úvahu, abych byl zodpovědný k lidem a společnosti. Bez 
ohledu na to, v jaké oblasti naši studenti žijí, jsou to dobří lidé. Vždy, když se setkáme s 
nějakými problémy nebo nějakou nesnází, musíme při mluvení s druhými lidmi použít laskavé 
srdce a soucit a absolutně není dovoleno, aby vaše zlá strana hrála jakoukoliv roli.  
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