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Lúnyu
Dàfǎ (Suuri Laki) on Luojan viisaus. Se on taivaan ja maan luomisen
sekä maailmankaikkeuden muodostamisen perusta. Se käsittää kaikki
asiat äärimmäisestä makrokosmoksesta äärimmäiseen mikrokosmokseen ja ilmenee eri tavoin kosmisten kokonaisuuksien jokaisella
tasolla. Kaikkein äärimmäisestä mikrokosmoksesta aina sinne asti, missä
pienimmät mikroskooppiset partikkelit tulevat esiin, esiintyy määrättömien partikkelien lukemattomia tasoja pienemmästä suurempaan.
Ne ulottautuvat koko matkan ihmiskunnan tuntemille pintatasoille –
atomeihin, molekyyleihin, planeettoihin ja galakseihin – sekä vieläkin
suuremmille tasoille. Erikokoiset partikkelit muodostavat erikokoiset
olennot sekä erikokoiset maailmat, joita esiintyy kaikkialla kosmisessa
kokonaisuudessa. Olennot jokaisella partikkelien tasolla pitävät
seuraavaksi suurempien partikkelien tasoa oman taivaansa planeettoina
ja tähtinä, ja tämä pätee joka ainoalla tasolla. Maailmankaikkeuden
eri tasoilla sijaitsevien olentojen näkökulmasta tämä kaikki on
ääretöntä. Dafa on luonut ajan ja tilan, elämänmuotojen paljouden ja
kaikki lukemattomat asiat; se kattaa kaiken, eikä sen ulkopuolelle jää
mitään. Nämä ovat eri tasojen konkreettisia ilmentymiä Dafan ominais
piirteistä Zhēn 真 (Totuudenmukaisuus), Shàn 善 (Laupeus) ja Rěn 忍
(Kärsivällisyys).
Olivatpa ihmisten keinot avaruuden ja elämän tutkimiseen miten
kehittyneitä hyvänsä, niiden avulla nähdään vain tietty osa siitä
maailmankaikkeuden matalalla tasolla sijaitsevasta ulottuvuudesta,
jota ihmiset asuttavat. Lukuisten esihistoriallisina kausina esiintyneiden
sivilisaatioiden ihmiset tutkivat muita planeettoja ja tähtiä. Kaikista
saavuttamistaan korkeuksista ja etäisyyksistä huolimatta ihmiset eivät
ole koskaan onnistuneet poistumaan ulottuvuudesta, jossa ihmiskunta
sijaitsee. Ihmiskunta ei milloinkaan pysty aidosti tuntemaan maailmankaikkeuden todellisia ilmenemismuotoja. Jos ihmiset haluavat ymmärtää

maailmankaikkeuden, aika-avaruuden ja ihmiskehon mysteereitä,
heidän ainoa keinonsa on harjoittaa kultivointia oikeamielisen Lain
(Fǎ) mukaisesti, saavuttaa todellinen valaistuminen sekä kohottaa oman
olemisensa tasoa. Kultivoinnin harjoittamisen myötä myös heidän
moraalinen luonteenlaatunsa kohenee. Kun he pystyvät erottamaan
toisistaan todellisen hyvyyden ja pahuuden sekä hyveen ja paheen, he
voivat ihmiskunnan tason ylittäessään nähdä todellisen maailmankaikkeuden sekä eri ulottuvuuksien ja tasojen olennot ja saada niihin
yhteyden.
Vaikka ihmiset usein väittävät, että heidän tutkimustensa
päämääränä on elämänlaadun parantaminen, niitä ohjaa eteenpäin
teknologinen kilpailu. Useimmissa tapauksissa nämä hankkeet
perustuvat jumalallisuuden hylkäämiseen ja heikentävät ihmisten
moraalista itsehillintää. Sen vuoksi menneisyyden sivilisaatiot
kohtasivat useita kertoja tuhon. Tutkimukset rajoittuvat väistämättä
tähän aineelliseen maailmaan; lisäksi menetelmät ovat sellaisia, että
niiden avulla tutkitaan vain ilmiöitä, joiden olemassaolo on havaittu.
Samalla asioita, jotka ovat aineettomia tai näkymättömiä ihmisten
ulottuvuudessa, mutta jotka ovat objektiivisesti olemassa ja jotka voivat
todella ilmentyä tässä ihmisten maailmassa – kuten hengellisyyttä,
uskoa, jumalallista sanaa ja ihmeitä – pidetään tabuina, sillä ihmiset
ovat hylänneet jumalallisuuden.
Jos ihmiset kykenevät tukeutumaan moraaliseen perustaan ja
kohentamaan sen pohjalta luonteenlaatuaan, käytöstään ja ajatteluaan,
ihmisten sivilisaatiot ovat pitkäikäisiä, ja myös jumalallisia ihmeitä
voi jälleen tapahtua ihmisten yhteiskunnassa. Menneisyydessä tässä
maailmassa on useita kertoja ilmennyt kulttuureita, jotka ovat olleet
puoliksi jumalallisia ja puoliksi inhimillisiä; ne ovat auttaneet ihmisiä
saavuttamaan todellisemman ymmärryksen elämästä ja maailmankaikkeudesta. Kun ihmiset osoittavat asianmukaista arvostusta ja syvää
kunnioitusta sitä kohtaan, kuinka Dafa ilmenee tässä maailmassa, silloin
he ja heidän kansansa ja maansa nauttivat siunauksista ja loistosta.
Maailmankaikkeuden Suuri Laki (Dàfǎ) on luonut kosmiset kokonaisuudet, maailmankaikkeuden, elämän ja kaikki lukemattomat asiat.

Siksi siitä hairahtuvat olennot ovat aidosti turmeltuneita. Henkilö, joka
pystyy mukautumaan siihen, on aidosti hyvä, ja hänen osanaan ovat
terveys ja onnellisuus. Jos kultivoijana sulaudut yhdeksi Dafan kanssa,
olet valaistunut Taoon – jumalallinen olento.
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Ensimmäinen luento
Ihmisten todellinen opastus korkeille tasoille
Fa-luennoillani ja harjoituksia opettaessani olen alusta alkaen tehnyt
selväksi vastuuni yhteiskunnalle ja oppilaillemme. Tulokset ovat
olleet hyviä, ja vaikutus koko yhteiskuntaan on myös ollut varsin hyvä.
7
Joitakin vuosia sitten monet qigong -lajien mestarit opettivat qigongharjoitusmenetelmiään, mutta kaikki heidän opettamansa asiat olivat
parantumisen ja yleiskunnon tasolla. En tietenkään sano, että toisten
menetelmät eivät ole hyviä. Tarkoitan, etteivät he lainkaan käsitelleet
korkeampia asioita. Tiedän qigongin tilanteen koko maassa. Olipa
kyse sitten Kiinasta tai ulkomaista, voin sanoa olevani ainoa, joka
todella antaa korkeammille tasoille johdattavaa opetusta. Miksi kukaan
muu ei tee niin? Tähän liittyy hyvin merkittäviä asioita ja laaja-alaisia
historiallisia syitä; kyse on monenlaisista seikoista, ja esille nousseet
kysymykset ovat syvällekäyviä. Tämä ei ole mitään sellaista, jota kuka
tahansa pystyy opettamaan, sillä olemme tekemisissä useiden qigongkoulukuntien asioiden kanssa. Tästä on kyse etenkin, kun meillä on
harjoittajia, jotka oppivat yhden menetelmän tänään ja huomenna
jonkin toisen, ja tällä tavoin he ovat sotkeneet kehonsa täysin, mikä
tekee onnistumisesta mahdotonta. Kun toiset kulkevat päätietä ja
edistyvät kultivoinnissaan, nämä ihmiset ovat kaikenlaisilla sivupoluilla.
Kun he kultivoivat yhden menetelmän avulla, toiset menetelmät
häiritsevät, ja kun he kultivoivat toista menetelmää, ensimmäinen
häiritsee. Häiriöitä on kaiken aikaa, eikä kultivoinnista voi enää tulla
mitään.
Meidän täytyy nyt selvittää tämä kaikki puolestanne. Pidämme
hyvät asiat, hankkiudumme eroon huonoista, ja varmistamme,
8
että voitte kultivoida ja harjoittaa tästä hetkestä lähtien. Mutta
9
teidän täytyy olla täällä oppiaksenne aidosti tätä Dafaa. Jos tuotte
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mukananne kaikenlaisia kiintymyksiä tai olette tulleet tänne haluten
yliluonnollisia kykyjä, sairauksienne parannusta, tai vain kuullaksenne
joitakin teorioita, tai kenties jostain muusta huonosta syystä, se ei tule
toimimaan. Kuten sanoin, olen ainoa henkilö, joka tekee tätä, ettekä
kohtaa tällaisia tilaisuuksia kovin usein. En tule ikuisesti opettamaan
tällä tavoin. Sanoisinpa niiden, jotka kuulevat minun henkilökohtaisesti
luennoivan, olevan todellakin... Myöhemmin kyllä ymmärrätte, ja silloin
osaatte todella arvostaa tätä aikaa. Uskomme tietysti kohtalonsuh10
teeseen. Kaikki istuvat täällä kohtalonsuhteensa ansiosta.
Ajatelkaapa: mitä tarkoittaa korkeille tasoille johtavan qigongharjoituksen opettaminen? Eikö se ole pelastuksen tarjoamista
ihmiskunnalle? Kyse on ihmisten pelastuksesta – kultivoitte itseänne
aidosti, ettekä ainoastaan tervehdy ja kohota yleiskuntoanne.
Todellisessa kultivoinnissa oppilaalta vaaditaan vastaavasti korkeampaa
11
luonteenlaatua (xīnxìng). Kaikki istuvat täällä opetellakseen tätä
Dafaa, joten teiltä edellytetään todellisen harjoittajan käytöstä ja
kiintymyksistä luopumista. Jos olette tulleet opettelemaan harjoituksia ja Dafaa tavoitellen kaikenlaisia asioita, ette opi mitään. Totta
puhuakseni koko kultivointiprosessi on jatkuvaa luopumista kaikista
inhimillisistä kiintymyksistä. Tavallisessa yhteiskunnassa ihmiset
kilpailevat toistensa kanssa, pettävät toisiaan ja vahingoittavat muita
vain saadakseen itselleen hiukan hyötyä. Kaikista tällaisista mielenlaaduista on syytä luopua. Etenkin ihmisillä, jotka ovat tänään tulleet
oppimaan harjoitusta, on vieläkin enemmän syytä luopua niistä.
En aio puhua täällä parantamisesta. Emme anna parannushoitoja.
Mutta jos haluatte kultivoida aidosti, ette voi harjoittaa sairaalla
keholla. Minun täytyy näin ollen puhdistaa kehonne. Kehon puhdistus
voidaan tehdä vain heille, jotka ovat todella tulleet tänne opettelemaan
harjoitukset ja oppimaan Fa’ta. Painotamme erästä asiaa: jos ette voi
suhtautua terveysongelmiinne ilman kiintymystä tai huolta, emme
voi tehdä mitään – emme pysty auttamaan teitä. Mistä tämä johtuu?
Siitä, että tässä maailmankaikkeudessa on eräs periaate: kaikilla
12
13
tavallisille ihmisille tapahtuvilla asioilla on Buddha-järjestelmän
mukaan perimmäiset syynsä. Tavallisille ihmisille syntymä, vanhuus,
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sairaus ja kuolema ovat vain elämän tosiasioita. Ihmisillä on terveysongelmia ja kärsimystä, koska he ovat toimineet väärin mennei14
syydessään ja keränneet karmaa. Kärsimyksellä he maksavat pois
karmavelkaansa, joten kukaan ei voi kevytmielisesti muuttaa tätä
periaatetta. Sen muuttaminen tarkoittaisi, että ikään kuin velallinen
voisi olla maksamatta, eikä tätä voida noin vain sallia. Se vastaisi itse
asiassa pahaa tekoa.
Joidenkin mielestä ihmisten hoitaminen, heidän sairauksiensa
parantaminen ja heidän terveytensä kohentaminen ovat hyviä asioita.
Minun näkökulmastani he eivät kuitenkaan ole todella parantaneet
sairautta. He ovat vain lykänneet ja siirtäneet vaivaa tai muuttaneet sen
muotoa, mutta he eivät ole poistaneet sitä. Todellinen vapautuminen
15
koettelemuksesta edellyttää kyseessä olevan karman hävittämistä.
Jos joku todella parantaa ihmisiä – jos hän pystyy täysin poistamaan
kyseisen karman, siis todella pystyy tähän – hänen tasonsa ei varmasti
ole matala. Tässä vaiheessa hän on jo ymmärtänyt, ettei tavallisen
maailman periaatteita voi rikkoa huolettomasti. Kultivointinsa aikana
harjoittaja voi armeliaisuudesta tehdä joitakin hyviä asioita, parantaa
ihmisiä tai auttaa heitä pysymään terveinä ja kunnossa, mutta hän ei
voi kuitenkaan täydellisesti parantaa toisia. Jos tavallisen ihmisen vaiva
todella kitkettäisiin juurineen, tämä kultivointia harjoittamaton ihminen
voisi päästä sairaudestaan, mutta hän olisi yhä tavallinen ihminen ja
jatkaisi taistelua omasta hyödystään muiden tavallisten ihmisten tavoin.
Kuinka siis hänen karmaansa hävitettäisiin kevytmielisesti? Sitä ei
ehdottomasti voida sallia.
Miksi tämän voi kuitenkin tehdä harjoittajille? Koska kukaan ei ole
kallisarvoisempi kuin kultivoinnin harjoittaja. Hän haluaa kultivoida,
ja se on kaikkein arvokkain ajatus. Buddhalaisuudessa puhutaan
buddha-luonnosta. Kun henkilön buddha-luonto tulee esille, valaistuneet olennot voivat auttaa häntä. Mitä sillä tarkoitetaan? Jos minulta
kysytään – opetanhan harjoitusmenetelmää korkealla tasolla – kyse
on korkeiden tasojen periaatteista ja valtavan merkittävistä asioista.
Tässä maailmankaikkeudessa ihmiselämä ei meidän näkökulmastamme
saa alkuaan tavallisessa maailmassa. Henkilön todellinen elämä

14
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syntyy maailmankaikkeuden tilassa. Maailmankaikkeudessa on
monenlaisia aineita, jotka voivat liikkeen ja vuorovaikutuksen kautta
synnyttää elämää. Toisin sanoen henkilön aikaisin elämä saa alkunsa
maailmankaikkeudessa. Maailmankaikkeuden tila on luontaisesti
hyvä. Sen luonne on Zhēn–Shàn–Rěn (Totuudenmukaisuus, Laupeus,
Kärsivällisyys). Syntyessään henkilö on sulautunut maailmankaikkeuden luonteeseen. Kun elämien lukumäärä kasvaa, heidän välilleen
muodostuu kuitenkin yhteisöllisiä, sosiaalisia suhteita. Joistakin
olennoista voi tulla itsekkäitä, ja asteittain heidän tasonsa laskee. Jos
he eivät voi jäädä tasolleen, heidän täytyy pudota. Seuraavalla tasolla
heistä voi tulla jälleen hieman huonompia, eivätkä he voi jäädä sillekään.
Laskeutuessaan yhä alemmas he lopulta saavuttavat tämän ihmisten
tason.
Koko ihmisten yhteiskunta on samalla tasolla. Jos asiaa tarkastellaan
vain yliluonnollisten kykyjen tai vain suurten valaistuneiden olentojen
näkökulmasta, näin alas pudotessaan olennot pitäisi tuhota. Mutta
suuret valaistuneet olennot ottavat lähtökohdakseen myötätunnon,
joten he antoivat ihmisille vielä mahdollisuuden ja rakensivat tämän
erityisen ympäristön ja ainutlaatuisen ulottuvuuden. Tämän ulottuvuuden kaikki olennot eroavat maailmankaikkeuden muiden ulottuvuuksien olennoista. Tämän ulottuvuuden olennot eivät näe olentoja
toisissa ulottuvuuksissa tai maailmankaikkeuden todellista olemusta.
Toisin sanoen ihmiset ovat pudonneet harhakuvaan. Jotta he voisivat
parantua sairauksistaan sekä päästä eroon vastoinkäymisistään ja
karmastaan, heidän täytyy kultivoida ja palata takaisin alkuperäiseen
itseensä. Tämä on kaikkien erilaisten kultivointimenetelmien
näkökulma. Henkilön tulee palata alkuperäiseen, todelliseen itseensä:
tämä on ihmiselämän todellinen tarkoitus. Kun joku näin ollen haluaa
kultivoida, hänen buddha-luontonsa sanotaan tulleen esille. Tämä ajatus
on kaikkein arvokkain – kyseinen henkilö haluaa palata alkuperäiseen,
todelliseen itseensä ja murtautua pois tavallisten ihmisten tasolta.
Olette mahdollisesti kuulleet buddhalaisen sanonnan: ”Kun
henkilön buddha-luonto tulee esille, se vavisuttaa ’kymmensuuntaista
17
maailmaa’.” Kuka tämän näkeekin auttaa häntä ehdoitta. Tarjotessaan
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pelastusta ihmiskunnalle Buddha-järjestelmä ei vaadi mitään. Se
tehdään vaikeuksista välittämättä ja täysin pyyteettä, minkä vuoksi
voimme tehdä paljon oppilaidemme puolesta. Tämä ei kuitenkaan
päde tavalliseen ihmiseen, joka haluaa vain olla tavallinen ihminen
ja parantua sairaudestaan. Jotkut ajattelevat: ”Kultivoin, jos saan
terveyteni takaisin.” Kultivointiin ei kuitenkaan liity mitään ehtoja. Jos
haluatte harjoittaa kultivointia, sitten vain kultivoitte. Joidenkin keho
18
on tosin sairas, ja jotkut kantavat sekavia viestejä kehossaan. Jotkut
eivät ole ikinä kultivoineet. Lisäksi on niitä, jotka vuosikymmenten
19
harjoittamisen jälkeen ovat edelleenkin qi-energian tasolla, eivätkä
he ole lainkaan edistyneet kultivoinnissa.
Mitä siis teemme asialle? Meidän täytyy puhdistaa heidän kehonsa
ja mahdollistaa heidän kultivointinsa korkeille tasoille. Kultivointiin
alimmalla tasolla liittyy siirtymävaihe, jonka tarkoitus on puhdistaa
kehonne täysin. Siivoamme huonot asiat mielestänne, karmakentän
kehonne ympäriltä sekä kehonne terveyttä pilaavat tekijät. Jos niitä
ei siivottaisi, kuinka voisitte epäpuhtaan, tumman kehonne ja likaisen
mielenne kanssa kultivoida ylös korkeille tasoille? Me emme harjoita
täällä qi-energiaa. Teidän ei tarvitse työstää matalan tason asioita.
Työnnämme teidät pidemmälle ja autamme kehoanne saavuttamaan
tilan, jossa se on vapaa sairauksista. Samalla annamme teille täydellisen
ja valmiin mekanismien järjestelmän, jota tarvitaan matalalla tasolla
perustan rakentamiseksi. Täten aloitamme suoraan korkealta tasolta.
Kultivoinnin maailmassa sanotaan, että tasoja on kolme, jos qi
lasketaan mukaan. Todellinen kultivointi (johon ei lasketa qi’n harjoit20
tamista) jaetaan kuitenkin kahteen päätasoon: maallisen Fa’n (shì jiān
fǎ) kultivointiin sekä ylimaallisen Fa’n (chū shì jiān fǎ) kultivointiin.
Kyse ei ole näistä asioista, kun luostareissa puhutaan ”maallisen
maailman jättämisestä” tai ”maailmaan palaamisesta”, jotka ovat vain
käsitteellisiä ilmaisuja. Meillä kyse on ihmiskehon aidosta muutoksesta,
joka tapahtuu kultivoinnin myötä kahdella päätasolla. Maallisen Fa’n
kultivointi on prosessi, jossa kehoa puhdistetaan jatkuvasti, kerta
toisensa jälkeen. Kun maallisen Fa’n korkein muoto on saavutettu, keho
21
on täydellisesti korvautunut korkeaenergiaisella aineella. Ylimaallisen
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Fa’n kultivoinnissa on kyse ennen kaikkea buddha-kehon kultivoinnista.
Se on korkeaenergiaisesta aineesta koostuva keho, ja kaikki yliluonnolliset kyvyt kehitetään uudelleen. Näistä kahdesta päätasosta siis
puhumme.
Me uskomme kohtalonsuhteeseen. Voin tehdä nämä asiat teille
istuessanne täällä. Juuri nyt meitä on täällä vain reilut kaksituhatta.
Vaikka ihmisiä olisi vielä tuhansia, jopa yli kymmenentuhatta,
pystyisin tekemään ne. Toisin sanoen teidän ei tarvitse enää harjoittaa
alatasolla. Puhdistettuamme kehonne työnnämme teidät korkeam
malle ja asetamme teihin täydellisen kultivointijärjestelmän. Näin
ollen kultivoitte alusta lähtien korkealla tasolla. Teen tämän kuitenkin
vain oppilaille, jotka ovat tulleet kultivoimaan aidosti. Se, että
istutte täällä, ei vielä tee teistä harjoittajia. Jos pystytte perusteellisesti muuttamaan ajatteluanne, voimme antaa teille nämä asiat – ja
muutakin – ja myöhemmin kyllä ymmärrätte, mitä olette saaneet.
Olen todella antanut teille kaikille jotakin. Täällä emme puhu parantamisesta, vaan kohennamme oppilaidemme kehoja kokonaisvaltaisesti
ja mahdollistamme kultivoinnin harjoittamisen. Sairaalla keholla ette
22
pysty lainkaan kehittämään gong-energiaa. Teidän ei siis ole syytä
tulla luokseni sairauksien parantamista varten; minä en tee sellaista.
Pääasiallinen tavoitteeni alkaessani opettaa julkisesti on ollut ihmisten
opastus korkeille tasoille – ihmisten todellinen opastus korkeille tasoille.
Eri tasoilla on erilainen Fa
Aiemmin monet qigong-mestarit sanoivat, että qigongilla on alkeistaso,
keskitaso ja edistynyt taso. Kyse oli kuitenkin vain qi’stä – pelkän
qi-energian harjoittamisesta – vaikka he jakaisivatkin sen alkeistason,
keskitason ja edistyneen tason qigongiin. Todellisista korkean tason
asioista qigong-harjoittajien suurilla massoilla ei ole minkäänlaista aavistusta. Tästä päivästä lähtien se, mitä käsittelemme, on
korkeiden tasojen Fa’ta. Haluan myös palauttaa kultivoinnin maineen.
Luennoillani otan esille joitakin kultivoinnin maailman huonoja ilmiöitä.
Kerron, kuinka meidän tulisi kohdella näitä ilmiöitä ja kuinka suhtautua
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niihin. Lisäksi korkean tason harjoitusten ja Fa’n opettamiseen liittyy
monia näkökohtia, joiden vaikutuspiiri on laaja, ja monet asiat ovat
merkittäviä, jopa hyvin vakavia. Haluan ottaa esille ne kaikki. Toisissa
ulottuvuuksissa on asioita, jotka vaikuttavat tavalliseen maailmaan ja
aivan erityisesti kultivoinnin maailmaan. Haluan kertoa niistä julkisesti
ja samalla selvittää ne oppilaidemme puolesta. Jos näitä ongelmia ei
ratkaista, ette pysty harjoittamaan. Ne on ratkaistava juurineen, ja jotta
voisimme tehdä tämän, meidän täytyy pitää teitä kaikkia todellisina
harjoittajina. Ei tietenkään ole helppoa muuttaa ajatteluaan hetkessä,
mutta kun tästä päivästä lähtien osallistutte luennoilleni, tulette
asteittain muuttamaan ajatteluanne. Toivon teidän kaikkien myös
kuuntelevan tarkkaan. En välitä kultivointimenetelmääni kuten toiset.
Jotkut vain puhuvat lyhyesti menetelmänsä toimintaperiaatteista,
23
yhdistävät teihin joitakin viestejään, opettavat liikesarjoja , ja siinä
kaikki. Nykyään ihmiset ovat jopa tottuneet tällaiseen opetustapaan.
Todellisen kultivointimenetelmän opettaminen edellyttää Fa’n
24
eli ”Lain” – tai Taon eli ”Tien” – opettamista. Kymmenen luennon
aikana selitän kaikki korkeammat periaatteet, jotta voitte harjoittaa
kultivointia. Muutoin ette voisi lainkaan kultivoida. Muiden opettamat
menetelmät ovat vain parantumisen ja yleiskunnon tasolla. Jos haluatte
kultivoida ylös korkeille tasoille, ette onnistu ilman korkean tason Fa’n
ohjausta. Aivan kuin kävisitte koulua: vaikka lukisitte peruskoulun
kirjoja yliopistossa, olisitte silti peruskoulun oppilaita. Jotkut ajattelevat
oppineensa useita menetelmiä. He ovat innoissaan tästä ja tuosta
harjoituksesta, ja heillä on pino todistuksia suorittamistaan kursseista,
mutta heidän gonginsa ei ole kasvanut lainkaan. He pitävät näitä asioita
qigongin todellisena olemuksena ja luulevat, että qigongissa on kyse
vain tästä. Väärin. Kyseessä ovat pelkästään qigongin pintapuoliset
ja alimman tason asiat. Qigong ei rajoitu niihin; se on kultivoinnin
harjoittamista, erittäin laaja-alaista ja syvällistä. Lisäksi eri tasoilla on
erilainen Fa. Näin ollen kyse on eri asiasta kuin nykyään tunnetuissa qi’n
harjoitusmenetelmissä. On samantekevää, kuinka paljon olette oppineet
niitä. Vaikka olisitte opiskelleet englantilaisen peruskoulun kirjoja,
amerikkalaisen peruskoulun kirjoja, japanilaisen peruskoulun kirjoja
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ja kiinalaisen peruskoulun kirjoja, olette yhä peruskoulun oppilaita.
Mitä enemmän osallistutte alatason qigong-kursseille ja mitä enemmän
olette niistä omaksuneet, sitä vahingollisempaa se on teille – kehonne
ovat jo sekaisin.
Haluan painottaa erästä asiaa: kultivointimenetelmämme
edellyttää sekä harjoitusten että Fa’n opettamista. Joidenkin luosta25
reiden munkeilla, etenkin Zen-buddhalaisilla , saattaa olla eriäviä
26
mielipiteitä. Heti, kun he saavat tietää jonkun ”opettavan dharmaa ”,
he eivät halua kuunnella. Mistä se johtuu? Zen-buddhalaiset uskovat,
ettei dharmaa voi opettaa. Heidän mielestään dharma ei ole dharmaa,
jos sitä opetetaan, ja ettei opetettavaa dharmaa ole lainkaan: se täytyy
selvittää intuitiivisesti, sydämellä. Tämän vuoksi Zen ei tähän päivään
mennessä ole pystynyt opettamaan dharmaa. Zen-buddhalainen
patriarkka Bodhidharma opetti tällaisia asioita, mikä perustui buddha
27
Sakyamunin sanoihin siitä, ettei mikään dharma ole lopullinen.
Bodhidharma perusti Zen-koulukunnan näihin Sakyamunin sanoihin
tukeutuen. Meidän näkökulmastamme tämä koulukunta on ajautunut
28
umpikujaan. Millä perusteella? Alussa, kun Bodhidharma kulki tätä
tietä, hän ajatteli sen olevan varsin leveä. Toiselle patriarkalle se ei enää
ollut niin tilava. Kolmas patriarkka pystyi vielä kulkemaan, ja neljännen
patriarkan aikoihin tie oli jo todella kapea. Viidennelle patriarkalle ei
jäänyt juurikaan tilaa liikkua pidemmälle, ja kuudennen patriarkan,
29
Huinengin aikoina tie oli umpikujassa, eivätkä he voineet jatkaa
eteenpäin. Jos tänä päivänä pyydätte Zen-buddhalaista opettamaan
dharmaa, älkää kysykö häneltä mitään, tai muuten teitä lyödään
30
kepillä päähän, mitä kutsutaan ”keppiherätykseksi”. Se tarkoittaa,
ettei teidän pitäisi kysellä vaan valaistua todellisuuteen itsenäisesti.
Ja te sanotte: ”Tulin oppimaan, koska en tiedä mitään. Millä tavoin
minun pitäisi ’valaistua’? Miksi löitte minua kepillä?!” Tämä osoittaa,
että Zen-buddhalaisuus on päätynyt umpikujaan, eikä sillä ole enää
mitään opetettavaa. Jopa Bodhidharma sanoi, että hänen oppiaan voi
siirtää eteenpäin vain kuudelle sukupolvelle, minkä jälkeen siitä ei
enää olisi hyötyä. Vuosisatoja on kulunut, ja jotkut ihmiset pitävät yhä
tiukasti kiinni Zen-buddhalaisuuden opeista. Mitä Sakyamuni todella
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tarkoitti sanoessaan, ettei mikään dharma ole lopullinen? Sakyamuni
31
oli tathāgatan tasolla. Myöhemmät ihmiset, edes useat munkit, eivät
kyenneet valaistumaan Sakyamunin tasolle. He eivät ymmärtäneet
hänen saavuttamaansa tietoisuuden tasoa eivätkä hänen opettamansa
dharman tai hänen sanojensa todellista merkitystä. Tästä johtuen
jälkipolvet tulkitsivat niitä vaikka minkälaisilla tavoilla, mikä sekoitti
asioita suuresti. He luulivat sanojen ”mikään dharma ei ole lopullinen”
tarkoittavan, ettei dharmaa pidä opettaa – ja ettei se ole dharmaa,
jos sitä opetetaan. Itse asiassa se ei tarkoita tätä. Kun Sakyamuni
32
valaistui bodhipuun alla, hän ei välittömästi saavuttanut tathāgatan
tasoa vaan kohotti itseään alituisesti niiden 49 vuoden aikana, joina
hän opetti dharmaansa. Kohotessaan ylemmälle tasolle hän ymmärsi,
että hänen juuri opettamansa dharma ei ollut oikeassa. Pidemmälle
edistyessään hän huomasi jälleen, että hänen aiemmin julistamansa
dharma oli väärässä. Ja kun hänen tasonsa kohosi yhä korkeammalle
ja korkeammalle, hän ymmärsi opettamansa dharman olevan vieläkin
väärässä. Hän edistyi tällä tavoin näiden 49 vuoden ajan, ja saavuttaessaan korkeamman tason hän huomasi aiemmin opettamansa dharman
olevan ymmärrykseltään alempaa. Hän myös huomasi, että jokaisen
tason dharma oli dharman ilmentymä kyseisellä tasolla ja että jokaisella
tasolla on dharma – mutta mikään niistä ei ole maailmankaikkeuden
absoluuttinen totuus, vaikka korkeampien tasojen dharma onkin
lähempänä maailmankaikkeuden luonnetta kuin alempien tasojen
dharma. Tämän vuoksi hän sanoi: ”Mikään dharma ei ole lopullinen.”
Lopulta Sakyamuni myös lausui: ”En ole lainkaan opettanut
dharmaa elinaikanani.” Jälleen Zen-buddhalaisuus ymmärsi tämän
lauseen väärin – niin, ettei Lakia voi opettaa. Sakyamuni oli saavuttanut
tathāgatan tason myöhempinä vuosinaan. Miksi hän siis väitti, ettei
ollut lainkaan opettanut dharmaa? Mitä hän todella tarkoitti? Hän
halusi sanoa: ”Edes tällä tathāgatan tasollani en ole vieläkään nähnyt
maailmankaikkeuden perimmäistä totuutta, enkä sitä, mikä on sen
perimmäinen dharma.” Hän siis halusi, että jälkipolvet eivät pitäisi
hänen sanojaan absoluuttisena, muuttumattomana totuutena, koska
se rajoittaisi ihmiset tathāgatan tasolle tai alemmas, eivätkä he pystyisi
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murtautumaan korkeammille tasoille. Myöhemmät ihmiset eivät
ymmärtäneet hänen sanojensa todellista merkitystä ja ajattelivat, että
opetettu dharma ei ole dharmaa. Tällä tavoin he tulkitsivat niitä. Itse
asiassa Sakyamuni sanoi, että eri tasoilla on erilainen dharma ja että
kunkin tason dharma ei ole maailmankaikkeuden absoluuttinen totuus.
Jokaisen tason dharma opastaa kuitenkin juuri kyseisellä tasolla. Tämä
on periaate, jota hän todella tarkoitti.
Aiemmin monet ihmiset, erityisesti Zen-buddhalaiset, pitivät
tiukasti kiinni tästä vinoutuneesta ja täysin väärästä käsityksestä. Jos
kukaan ei opeta teitä, mikä ohjaa kultivointianne? Kuinka voisitte
harjoittaa? Buddhalaisuuteen kuuluu paljon buddhalaisia tarinoita.
Jotkut ovat ehkä lukeneet kertomuksen henkilöstä, joka nousi
Taivaaseen. Hän saapui taivaalliseen valtakuntaan ja huomasi, että siellä
33
ylhäällä kaikki Timanttisūtran sanat poikkesivat siitä, mitä ne ovat
täällä alhaalla, ja että jopa niiden merkitys oli aivan toisenlainen. Miksi
tämä Timanttisūtra oli sitten erilainen kuin ihmisten maailmassa? Toiset
34
ovat myös sanoneet: ”Kirjoitukset Lännen paratiisissa ovat täysin
erilaisia kuin täällä alhaalla: niitä ei edes tunnista samoiksi. Eivät vain
sanat ole erilaisia, vaan myös merkitykset ja johtopäätökset ovat aivan
erilaisia – ne ovat muuttuneet.” Kyse on itse asiassa siitä, että sama Fa
muuttuu jokaisella tasolla ja ilmenee eri muodoissa, ja se voi ohjata eri
tasojen kultivoijia erilaisin tavoin.
Buddhalaisuudessa on tunnettu kirjanen nimeltä Kertomus matkasta
35
Lännen paratiisiin. Se kertoo meditoivasta munkista, jonka alkusielu
matkasi Lännen paratiisiin ja näki sen maisemia. Hän vietti siellä päivän,
ja kun hän palasi ihmisten maailmaan, kuusi vuotta oli kulunut. Näkikö
hän todellakin kaiken tämän? Kyllä – mutta hän ei nähnyt asioiden
todellista tilaa. Miksi ei? Hänen tasonsa ei ollut tarpeeksi korkea, joten
hänelle näyttäytyi Buddha-Fa’n ilmentymä vain hänen omalla tasollaan.
Koska tällainen maailma on ilmentymä Fa’n rakenteesta, hän ei voinut
nähdä, kuinka asiat siellä todella olivat. Minä tarkoitan tätä sanoessani,
että ”mikään dharma ei ole lopullinen”.
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Zhēn–Shàn–Rěn on ainoa mittapuu hyvyyden ja pahuuden
arviointiin
Buddhalaiset ovat aina pohtineet Buddha-Fa’n olemusta. Joidenkin
mielestä buddhalaisuuden opettama dharma on Buddha-Fa kokonaisuudessaan. Itse asiassa se ei ole. Dharma, jota Sakyamuni opetti, oli
tarkoitettu 2500 vuotta sitten eläneille tavallisille ihmisille, joiden sivilisaatio oli todella matalalla tasolla. He olivat ihmisiä, jotka olivat juuri
kehittyneet hieman alkukantaista yhteiskuntaa pidemmälle ja joiden
36
mielenlaatu oli varsin yksinkertainen. Nykyään on dharman lopun aika ,
josta Sakyamuni puhui. Nykyihmiset eivät enää pysty kultivoimaan
tämän dharman mukaisesti. Dharman lopun aikana luostareissa elävien
munkkien on vaikea pelastaa edes itseään, puhumattakaan pelastuksen
tarjoamisesta muille. Sakyamunin opettama dharma soveltui oman
aikansa tilanteeseen, eikä hän selittänyt ihmisille kaikkea oman tasonsa
tietämystä Buddha-Fa’sta. On myös mahdotonta pitää oppeja ikuisesti
muuttumattomina.
Yhteiskunta on kehittynyt, ja ihmisten mielenlaatu on monimutkaistunut, joten kultivoinnin harjoittaminen sillä tavoin on vaikeaa.
Buddhalaisuuden tuntema dharma ei käsitä Buddha-Fa’ta kokonaisuudessaan – se on vain todella pieni osa Buddha-Fa’sta. Monia Buddhajärjestelmän suuria kultivointimenetelmiä on kansan keskuudessa
siirretty eteenpäin sukupolvien ketjussa. Koko historian ajan niitä
on siirretty yhdelle opetuslapselle. Eri tasoilla on erilainen Fa, ja
eri ulottuvuuksissa on erilainen Fa, ja kaikki tämä on Buddha-Fa’n
ilmentymää eri ulottuvuuksissa ja eri tasoilla. Sakyamuni puhui myös
84 000 opinhaarasta buddhan kultivointiin. Buddhalaisuuteen kuuluu
kuitenkin vain vähän yli kymmenen opinhaaraa, esimerkiksi Zen,
37
38
39
40
Puhdas maa , Tiantai , Huayan ja tantrismi . Ne eivät edusta koko
Buddha-Fa’ta. Sitä paitsi Sakyamuni ei opettanut koko dharmaansa; hän
opetti siitä valikoivasti vain niitä osia, jotka ihmiset pystyivät aikoinaan
ymmärtämään.
Mikä Buddha-Fa sitten todella on? Maailmankaikkeuden perim
mäinen luonne: Zhēn 真 – Shàn 善 – Rěn 忍. Se on Buddha-Fa’n korkein
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ilmentymä; se on Buddha-Fa’n olemus. Buddha-Fa ilmenee eri tasoilla
erilaisissa muodoissa, ja eri tasoilla se opastaa erilaisin tavoin. Alemmilla
tasoilla sen ilmenemismuodot ovat yhä moninaisempia. Ilman, kiven,
puun, maaperän, raudan, teräksen ja ihmiskehon mikroskooppisilla
partikkeleilla – kaikella aineella – on tämä luonne: Zhēn–Shàn–
Rěn, eli Totuudenmukaisuus, Laupeus ja Kärsivällisyys. Muinaisina
41
aikoina sanottiin, että Viisi elementtiä muodostavat maailmankaikkeuden kaikki lukemattomat asiat. Myös niillä on tämä luonne:
Totuudenmukaisuus, Laupeus ja Kärsivällisyys. Harjoittaja voi tuntea
Buddha-Fa’n erityisen ilmenemismuodon vain sillä tasolla, jonka hänen
42
kultivointinsa on saavuttanut. Se on hänen kultivointinsa Hedelmä
(guǒwèi), hänen oma tasonsa. Yksityiskohtaisesti selitettynä Fa on
valtava, mutta korkeimmassa lakipisteessään se on yksinkertainen, sillä
muotonsa puolesta se on kuin pyramidi. Äärimmäisen korkealla tasolla
sen voi kiteyttää kolmeen kirjainmerkkiin: Zhēn–Shàn–Rěn. Mutta kun
se ilmenee eri tasoilla, se on äärimmäisen monimutkainen. Otetaanpa
43
esimerkiksi ihmiset. Tao-järjestelmä pitää ihmiskehoa pienenä
maailmankaikkeutena. Ihmisillä on aineellinen ruumis, mutta pelkkä
aineellinen ruumis ei tee kenestäkään kokonaista henkilöä. Tarvitaan
myös ihmisen temperamentti, persoonallisuus, luonteenpiirteet ja
alkusielu, jotta kyseessä olisi kokonainen ja itsenäinen ihminen,
yksilö. Sama pätee tähän maailmankaikkeuteen, jossa on Linnunrata
ja muita galakseja sekä myös elämää ja vettä. Nämä lukemattomat asiat
ilmentävät sen aineellista puolta, mutta lisäksi sillä on luonteensa:
Zhēn–Shàn–Rěn. Joka ainoalla hiukkasella on tämä ominaisuus, jopa
äärimmäisen mikroskooppisilla hiukkasilla.
Tämä luonne – Totuudenmukaisuus, Laupeus ja Kärsivällisyys
– on mittapuu, joka määrittää sen, mikä maailmankaikkeudessa on
hyvää ja pahaa. Mikä on hyvää ja mikä pahaa? Sen voi arvioida tätä
44
luonnetta vasten. Sama pätee ajatukseen hyveestä (dé), josta ihmiset
aikoinaan puhuivat. Nykypäivän yhteiskunnan moraalin taso on toki
muuttunut, ja jopa moraalinen mittapuu on vääristynyt. Jos joku tänä
45
päivänä ottaa mallia Lei Fengista , ihmiset luultavasti pitävät häntä
mielipuolena. Mutta kuka olisi vielä 1950- tai 60-luvulla kutsunut häntä

Ensimmäinen luento

23

mielipuoleksi? Ihmiskunnan moraalinen mittapuu on jyrkässä laskussa,
ja moraaliarvot rappeutuvat päivittäin. Ihmiset ovat ahneutensa vallassa.
He vahingoittavat muita vain hyötyäkseen hiukan itse. He kilpailevat
ja taistelevat keskenään keinoja kaihtamatta. Ajatelkaapa: sallitaanko
tämän jatkua? Kun joku toimii väärin ja osoitatte sen hänelle, teitä ei
uskota – tämä henkilö ei todellakaan usko tekevänsä mitään väärää.
Jotkut ihmiset arvioivat itseään heikentyneen moraalitason mukaisesti,
ja koska arvioinnin perusteet ovat muuttuneet, he pitävät itseään muita
parempina. Ihmiskunnan moraalikäsitysten muutoksista riippumatta
maailmankaikkeuden luonne pysyy muuttumattomana, ja se on ainoa
kriteeri, joka erottaa hyvät ihmiset pahoista. Harjoittajina teidän täytyy
siis käyttäytyä maailmankaikkeuden luonteen mukaisesti, ettekä voi
noudattaa tavallisten ihmisten mittapuuta. Jos haluatte palata alkuperäiseen, todelliseen itseenne ja kohottaa tasoanne kultivoimalla, teidän
on elettävä tämän mittapuun mukaisesti. Olette hyviä ihmisiä vain, jos
voitte mukautua Zhēn–Shàn–Rěniin, maailmankaikkeuden luonteeseen.
Henkilö, joka toimii sen vastaisesti, on aidosti paha. Työpaikalla tai
muualla yhteiskunnassa joku kenties kutsuu sinua pahaksi, mutta et
välttämättä ole aidosti paha. Joku saattaa kutsua sinua hyväksi, mutta
ehkä et ole aidosti hyvä. Jos kultivoinnin harjoittajina sulautatte itsenne
tähän luonteeseen, olette saavuttaneet Taon – periaate on todellakin
näin yksinkertainen.
Tao-järjestelmä kultivoi Zhēn–Shàn–Rěniä painottaen Totuuden
mukaisuutta (Zhēn). Tämän vuoksi siinä pyritään ”kultivoimaan
Totuutta ja ravitsemaan synnynnäistä luonnetta, puhumaan totuuden
sanoja, olemaan totuudenmukainen ihminen, palaamaan alkuperäiseen
46
ja todelliseen itseen sekä lopulta kultivoimaan Aidoksi Henkilöksi ”.
Kuitenkin myös siihen sisältyvät Shàn ja Rěn; vain painotus on
Totuudenmukaisuudella. Buddha-järjestelmä painottaa Zhēn–Shàn–
Rěnistä Laupeutta (Shàn). Laupeuden kultivointi voi luoda suuren,
myötätuntoisen sydämen, ja myötätunnon kehityttyä huomaatte
kaikkien tuntevien olentojen kärsivän. Täten Buddha-järjestelmässä
kehittyy tahto pelastuksen tarjoamiseen kaikille olennoille. Mutta
myös se noudattaa Zhēniä ja Rěniä; painotus vain on Laupeudella.
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Meidän Falun Dafa -menetelmämme perustuu maailmankaikkeuden
korkeimpaan mittapuuhun: Totuudenmukaisuuteen, Laupeuteen ja
Kärsivällisyyteen. Me kultivoimme näitä kaikkia samanaikaisesti. Näin
ollen meidän kultivoimamme järjestelmä on kerrassaan valtava.
Qigong on esihistoriallista kulttuuria
Mitä on qigong? Useat qigong-mestarit ovat yrittäneet selittää sitä. Minä
kerron asiasta aivan toisin. Monet qigong-mestarit puhuvat siitä omalla
tasollaan; minä sen sijaan puhun siitä, kuinka qigong ymmärretään
korkeammalla tasolla. Se eroaa täysin heidän näkemyksistään. Jotkut
qigong-mestarit sanovat, että qigongilla on kahdentuhannen vuoden
historia maassamme. Toisten mukaan sillä on kolmentuhannen vuoden
historia. Jotkut taas sanovat, että sillä on viidentuhannen vuoden
historia – suunnilleen yhtä pitkä kuin kiinalaisella kulttuurillamme. On
myös niitä, jotka arkeologisten löydösten perusteella sanovat, että sillä
on seitsemäntuhannen vuoden historia, mikä reilusti ylittää kiinalaisen
sivilisaation historian. Kuitenkaan qigongin ajoitus ei olisi nykyisen
ihmiskunnan kulttuuria vanhempi. Darwinin evoluutioteorian mukaan
ihmiset kehittyivät vesikasveista vesieläimiksi, nousivat sitten kuivalle
maalle, kiipesivät myöhemmin puihin, tulivat takaisin alas, muuttuivat
apinoiksi ja kehittyivät lopulta nykyajan ihmiseksi, jolla on kulttuuri
ja ajatukset. Tähän laskelmaan perustuen ihmiskunnan kulttuuri
olisi iältään vain noin 10 000 vuotta. Ennen tätä ei olisi käytetty edes
köyteen sidottuja solmuja muistuttamaan asioista, ja ihmiset olisivat
pukeutuneet puiden lehtiin ja syöneet raakaa lihaa. Vielä aiemmin ei
kenties olisi osattu tehdä edes tulta; ihmiset olisivat olleet täysin villejä
ja primitiivisiä.
Tähän liittyy kuitenkin eräs ongelma. Monista paikoista ympäri
maailmaa on löydetty muinaisia kulttuurijäänteitä, jotka todella ovat
vanhempia kuin nykyisen ihmiskunnan sivilisaatio. Nämä muinaiset
jäänteet ovat taidokkaasti valmistettuja ja taiteellisesti varsin upeita.
Aivan kuin nykyinen ihmiskunta vain jäljittelisi muinaisihmisten esteettisesti korkealaatuisia taiteita. Kyse on kuitenkin yli 100 000 vuoden,
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satojentuhansien vuosien, miljoonien vuosien tai jopa yli sadan
miljoonan vuoden takaisista jäänteistä. Ajatelkaahan: eikö tämä tee pilaa
historiasta sellaisena kuin me sen tunnemme? Mutta kyse ei ole mistä
tahansa huvittavasta ajatuksesta. Ihmiskunta on jatkuvasti edistynyt ja
ymmärtänyt itsensä uusilla tavoilla, joten sen alkuperäiset käsitykset
eivät välttämättä ole aivan oikeita.
Monet ovat ehkä kuulleet käsitteen ”esihistoriallinen kulttuuri”, josta
käytetään myös nimitystä ”esihistoriallinen sivilisaatio”. Puhutaanpa
esihistoriallisista sivilisaatioista. Tällä maapallolla ovat Aasia, Eurooppa,
Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka, Oseania, Afrikka ja Antarktis.
Geologit nimittävät niitä mannerlaatoiksi. Nämä mannerlaatat ovat
muodostuneet kymmeniä miljoonia vuosia sitten. Monet mantereet ovat
nousseet merenpohjasta ja monet ovat vajonneet sinne. Kymmenien
miljoonien vuosien kuluessa ne ovat vakautuneet nykytilaansa. Useiden
valtamerien pohjasta on kuitenkin löydetty korkeita ja suuria muinaisia
rakennelmia, jotka on tehty todella taitavasti, eivätkä ne ole jäänteitä
nykyiseltä ihmiskunnalta. Ne on täytynyt näin ollen rakentaa ennen kuin
ne vajosivat merenpohjaan. Ketkä loivat nämä sivilisaatiot kymmeniä
miljoonia vuosia sitten? Siihen aikaan ihmiskuntamme ei olisi ollut
edes apinoiden tasolla. Kuinka me olisimme saattaneet luoda jotain,
joka vaatii niin suurta älykkyyttä? Arkeologit ovat löytäneet trilobiitiksi
nimetyn eliön, jonka elinkausi alkoi 600 miljoonaa vuotta sitten ja
päättyi 260 miljoonaa vuotta sitten. Tätä organismia ei ole ollut 260
miljoonaan vuoteen. Kuitenkin eräs amerikkalainen tutkija löysi
trilobiitin fossiilin, jonka päällä oli ihmisen jalanjälki – kengät jalassa
kulkeneen ihmisen selvä jalanjälki. Eikö tämä tee pilaa historiankirjoittajista? Kuinka ihmisiä olisi Darwinin evoluutioteorian mukaan voinut
olla 260 miljoonaa vuotta sitten?
Perun kansallisen yliopiston museossa on kivilohkare, johon on
kaiverrettu ihmisen hahmo. Eräs tutkimus päätyi siihen tulokseen,
että hahmo on kaiverrettu kiveen 30 000 vuotta sitten. Mutta
tällä ihmishahmolla on vaatteet, hattu ja kengät, ja hän tarkastelee
tähtitaivasta teleskooppi kädessään. Kuinka ihmiset olisivat 30 000
vuotta sitten osanneet kutoa kangasta ja pukeutua vaatteisiin?
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Vielä kummallisempi on taivaalle suunnattu teleskooppi hänen
kädessään: hänen on täytynyt tuntea jonkin verran tähtitiedettä. Yleensä
ajattelemme, että teleskoopin keksi eurooppalainen Galileo, mistä
on aikaa vasta reilut 300 vuotta. Kuka olisi voinut keksiä teleskoopin
30 000 vuotta sitten? Vastaavia ratkaisemattomia arvoituksia on lukuisia.
Esimerkiksi Ranskassa, Etelä-Afrikassa ja Alpeilla on monia luolia,
joiden seinään on kaiverrettu tarkkoja ja eloisia freskoja. Hahmot on
kaiverrettu hyvin taitavasti ja maalattu mineraaliväreillä. Nämä hahmot
ovat kuitenkin pukeutuneet kuten nykyihmiset. Heillä on vaatteita,
jotka näyttävät länsimaisten vaatteiden kaltaisilta, esimerkiksi tiukkoja
housuja. Joillakin on kädessään jotakin piipun tapaista, ja toisilla on
kävelykeppejä ja hattuja. Kuinka apinat olisivat satojatuhansia vuosia
sitten saavuttaneet sellaisen taiteellisen tason?
Mennäänpä vielä kauemmas ajassa. Afrikassa sijaitsevasta Gabonista
löytyy uraanimalmia. Maa on suhteellisen alikehittynyt, eikä se pysty
itse erottamaan uraania, joten malmia viedään kehittyneisiin maihin.
Vuonna 1972 eräs ranskalainen tehdas osti tätä uraanimalmia, ja
analyysien jälkeen paljastui, että kyseinen uraanimalmi oli jo erotettu
ja hyödynnetty. Tätä pidettiin outona, joten tiedemiehiä ja teknistä
henkilöstöä lähetettiin paikan päälle tutkimaan asiaa. Monista muistakin
maista lähti tutkijoita. Lopulta paljastui, että uraanimalmikaivos
oli suurimittainen, teknisesti hyvin toteutettu ydinreaktori. Edes
nykyihmiset eivät voisi luoda sellaista. Milloin se sitten rakennettiin?
Kaksi miljardia vuotta sitten, ja se oli toiminnassa 500 tuhatta vuotta.
Nämä ovat suorastaan tähtitieteellisiä lukuja. Tätä ei voi mitenkään
selittää Darwinin evoluutioteorialla, ja tällaisia esimerkkejä on
monia. Tiede- ja teknologiayhteisön erilaiset löydökset riittäisivät
muuttamaan nykyiset oppikirjamme. Kun ihmiskunta urautuu ajattelemaan totunnaisella tavalla, ihmisten on erittäin vaikea hyväksyä uusia
ideoita. Totuuden paljastuessa ihmiset eivät halua hyväksyä sitä, vaan
he hylkäävät sen vaistonvaraisesti. Vanhojen ajatustottumusten vuoksi
kukaan ei tänä päivänä ole tehnyt järjestelmällistä yhteenvetoa tällaisista
löydöksistä, joten ihmisten käsitykset ovat aina uusista edistysaskelista
jäljessä. Kun joku ottaa nämä asiat esille, ihmiset nimittävät niitä

Ensimmäinen luento

27

48

taikauskoksi ja torjuvat ne, vaikka kyseiset löydökset on jo tehty. Ne
eivät vain ole vielä saaneet laajaa julkisuutta.
Monet rohkeat ulkomaiset tutkijat ovat jo julkisesti myöntäneet,
että nämä asiat ovat peräisin esihistoriallisista kulttuureista: ne
ovat jäänteitä sivilisaatioista, jotka olivat olemassa ennen nykyistä
ihmiskuntaa. Toisin sanoen ennen nykyisen ihmiskunnan kulttuuria
on ollut useampia kulttuurikausia – eikä ainoastaan yksi. Arkeologisten
löydösten perusteella on ilmeistä, etteivät kaikki jäänteet ole peräisin
yhden sivilisaation kaudelta. Ajatellaan, että ihmiskunnan kulttuuri
on tuhoutunut useampia kertoja, ja jokaisen kerran jälkeen vain pieni
joukko ihmisiä on selviytynyt hengissä ja elänyt alkukantaista elämää.
Vähitellen ihmiset ovat lisääntyneet uudeksi ihmiskunnaksi ja aloittaneet
uuden sivilisaation, joka on lopulta taas tuhoutunut, ja jälleen on uusi
ihmiskunta alkanut lisääntyä. Tällaisia kausittaisia muutoksia on ollut
kerta toisensa jälkeen. Fyysikkojen mukaan materian liike on lainalaista.
Koko maailmankaikkeutemme muutoksilla on myös lakinsa.
On mahdotonta, että Maa-planeettamme olisi aina purjehtinut
tyynesti tässä valtavassa maailmankaikkeudessa ja pyörivällä
Linnunradalla. Se on voinut törmätä toisiin planeettoihin tai joutua
muihin ongelmiin, mikä on johtanut valtaviin katastrofeihin. Jos tarkastelemme kysymystä yliluonnollisten kykyjen näkökulmasta, asiat vain
järjestettiin tällä tavoin. Tein kerran huolellisen jäljityksen ajassa
taaksepäin ja sain selville, että ihmiskunta on tuhoutunut täydellisesti
81 kertaa. Edellisestä kulttuurista jäi jäljelle vain vähän – pieni joukko
ihmisiä selvisi hengissä, ja he siirtyivät uudelle kaudelle eläen jälleen
alkukantaista elämää. Ihmisten lukumäärän lisääntyessä sivilisaatio
muodostui lopulta uudelleen. Näitä kausien kiertokulkuja on siis ollut
81, enkä edes jäljittänyt niitä loppuun asti. Kiinalaiset puhuvat taivaallisesta ajoituksesta, suotuisista maallisista olosuhteista sekä harmoniasta
ihmisten välillä. Erilaiset taivaalliset muutokset ja kosmiset ajoitukset
ilmenevät erilaisina tilanteina tavallisessa ihmisten maailmassa. Fyysikot
sanovat, että materian liike noudattaa tiettyjä lakeja – sama pätee
maailmankaikkeuden liikkeeseen.
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Otin esille esihistorialliset kulttuurit ennen kaikkea kertoakseni,
että qigong ei ole nykyisen ihmiskunnan keksintöä. Se periytyy aikojen
takaa ja on osa esihistoriallista kulttuuria. Myös buddhalaisissa kirjoituksissa on tähän liittyviä mainintoja. Sakyamuni sanoi kerran, että
49
hän onnistui kultivoinnissaan ja valaistui satoja miljoonia kalpoja
sitten. Kuinka monta vuotta on yksi kalpa? Monia satoja miljoonia
vuosia. Niin valtava luku on täysin käsittämätön. Jos hänen sanansa
ovat totta, eikö se sovi tähän käsitykseen ihmiskunnan historiasta ja
koko maapallon muutoksista? Lisäksi Sakyamuni mainitsi, että häntä
edelsi kuusi alkuaikojen buddhaa ja että hänellä oli mestareita, ja niin
edelleen – ja että he kaikki olivat kultivoineet ja valaistuneet monia,
monia satoja miljoonia kalpoja sitten. Jos tämä pitää todella paikkansa,
onko mahdollista, että tällaisia kultivointimenetelmiä on säilynyt
niiden aitojen, perinteisten menetelmien ja todellisten oppien joukossa,
joita maailmassa nykyään opetetaan? Jos minulta kysytään, sanoisin
asian todellakin olevan näin, mutta niitä näkee harvoin. Tänä päivänä
50
väärät ja epäaidot qigongit sekä henkien (fùtǐ) riivaamat ihmiset ovat
sepittäneet kaikenlaista muiden pettämiseksi, ja tällaisten menetelmien
lukumäärä on moninkertainen aitoihin qigong-menetelmiin verrattuna.
On vaikea erottaa aito väärästä. Aidon qigong-menetelmän tunnistaminen ei ole helppoa, eikä sellaista myöskään ole helppo löytää.
Itse asiassa qigong ei ole ainoa jäänne muinaisilta ajoilta.
51
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Tàijí-symboli , Hétú- ja Luòshū -diagrammit , I Ching sekä kahdeksan
54
trigrammia – antaakseni vain muutaman esimerkin – periytyvät kaikki
esihistorialliselta ajalta. Kun siis tänä päivänä yritämme opiskella ja
käsittää niitä tavallisen ihmisen näkökulmasta, emme pysty lainkaan
ymmärtämään, mistä on kyse. Tavallisen ihmisen tasolla, tästä
näkökulmasta tai tässä tietoisuuden tilassa ei voi ymmärtää sitä, mikä
on todellista.
Qigong on kultivoinnin harjoittamista
Qigongilla on siis valtavan pitkä historia, joten mistä on todella
kyse? Kerron nyt teille kaikille, että meidän menetelmämme on
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Buddha-järjestelmään kuuluva suuri kultivointitie (Dàfǎ), joten tietysti
kultivoimme buddhaa. Tao-järjestelmässä kultivoidaan tietysti taoa,
minkä päämääränä on Taon saavuttaminen. Voin kertoa, että ”buddha”
ei ole mitään taikauskoa. Kyse on sanskritinkielisestä käsitteestä –
muinaisesta intialaisesta kielestä. Kun idea opittiin tuntemaan Kiinassa,
sitä kutsuttiin nimellä fó tuó. Jotkut käänsivät sen myös kirjoitusmerkeillä fú tú. Sanan levitessä ja periytyessä sukupolvelta toiselle me
kiinalaiset jätimme pois toisen merkeistä, ja siitä tuli yksinkertaisesti
fó. Mitä se tarkoittaa kiinan kielellä? ”Valaistunutta”, eli henkilöä, joka
on valaistunut kultivointia harjoittamalla. Mitä taikauskoista tässä on?
Ajatelkaapa: kultivointi voi tuoda esille henkilön yliluonnollisia
kykyjä. Kuusi yliluonnollista kykyä on tunnistettu tämän päivän
maailmassa, mutta niitä on enemmän. Sanoisin, että aitoja yliluonnollisia kykyjä on olemassa yli kymmenentuhatta. Paikoillaan
istuessaan sekä käsiään tai jalkojaan liikuttamatta joku kykenee
asioihin, joihin muut eivät pysty edes käsillään tai jaloillaan. Hän näkee
maailmankaikkeuden jokaista ulottuvuutta hallitsevat todelliset lait sekä
maailmankaikkeuden todellisen olemuksen – toisin sanoen asioita, joita
tavallinen ihminen ei pysty näkemään. Eikö hän ole henkilö, joka on
saavuttanut Taon kultivoimalla? Eikö hän ole suuri valaistunut olento?
Voiko häntä kutsua tavalliseksi ihmiseksi? Eikö hän ole henkilö, joka
on valaistunut kultivointia harjoittamalla? Ja eikö olekin aiheellista
kutsua häntä valaistuneeksi? Intian muinaisella kielellä häntä nimitetään
”buddhaksi”. Tästä on todella kyse – tähän qigong on tarkoitettu.
Qigongista puhuttaessa jotkut ihmiset ehkä sanovat: ”Miksi
harjoittaa qigongia ilman terveysongelmia?” He ajattelevat qigongin
olevan sairauksien parantamiseen, mutta tämä on äärimmäisen matala
ymmärrys asiasta. Syy ei kuitenkaan ole heidän, sillä monet qigongmestarit todellakin vain parantavat ihmisiä ja auttavat heitä ylläpitämään
kuntoaan. He kaikki puhuvat parantamisesta ja yleiskunnosta, eikä
kukaan opeta korkeampia asioita. En tarkoita, etteivät heidän harjoituksensa olisi hyviä. Heidän tehtävänsä on itse asiassa ollut opettaa
asioita parantumisen ja yleiskunnon tasolla sekä tehdä qigongia
tunnetuksi. Monet ihmiset haluaisivat kuitenkin kultivoida korkeille
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tasoille. Heillä on tällaisia ajatuksia ja vilpittömiä toiveita, mutta he eivät
ole oppineet aitoa kultivointimenetelmää, mikä on johtanut moniin
vaikeuksiin ja ongelmiin. Tietenkin todellisen korkean tason harjoitusmenetelmän opettamiseen liittyy erittäin syvällisiä asioita. Olemme
siis olleet vastuullisia kaikille ihmisille ja koko yhteiskunnalle. Kaiken
kaikkiaan opetuksen tulokset ovat olleet hyviä. Jotkut asiat ovat toki
hyvin korkealla tasolla, ja kenties niistä puhuminen saattaa kuulostaa
taikauskolta. Olemme tehneet parhaamme ja yritämme selittää ne
nykytieteeseen tukeutuen.
Kun puhumme tietyistä asioista, jotkut ihmiset kutsuvat niitä
välittömästi taikauskoksi. Miksi? Heidän arviointiperusteensa on se,
että mitä tiede ei vielä ole käsittänyt, tai mitä he itse eivät ole kokeneet,
55
tai minkä he ajattelevat olevan mahdotonta, on taikauskoa, idealismia
tai humpuukia – tämä on heidän ajattelutapansa. Pitävätkö tällaiset
näkemykset paikkansa? Onko asioita syytä kutsua taikauskoksi tai
humpuukiksi vain siksi, että tiede ei vielä ole niitä käsittänyt, tai
koska se ei vielä ole tarpeeksi edistynyttä selittääkseen niitä? Eivätkö
tällaiset ihmiset itse usko sokeasti omaan asiaansa? Eivätkö he syyllisty
”idealismiin”? Jos kaikki ajattelisivat tällä tavoin, voisiko tiede kehittyä ja
tehdä läpimurtoja? Edes ihmisten yhteiskunnassa ei tapahtuisi edistystä.
Kaikki tiede- ja teknologiayhteisön keksinnöt olivat tuntemattomia
menneisyyden ihmisille. Jos niitä kaikkia olisi pidetty taikauskona,
mistään edistyksestä ei olisi tarvetta puhua. Qigong ei ole humpuukia.
Monet kuitenkin pitävät sitä sellaisena, koska he eivät ymmärrä, mistä
on kyse. Tieteellisten instrumenttien avulla on nykyään pystytty
mittaamaan qigong-mestarien kehoista esimerkiksi infraääniaaltoja,
ultraääniaaltoja, sähkömagneettisia aaltoja, infrapuna-, ultravioletti- ja
gammasäteilyä, neutroneita, atomeita, hivenmetalleja ja niin edelleen.
Eivätkö ne ole konkreettisia asioita? Ne ovat olemassa aineellisesti. Eikö
kaikki koostukin materiasta? Eivätkö myös muut aika-avaruudet ole
materiaalisia? Voiko niitä nimittää taikauskoksi? Qigong on tarkoitettu
buddhan kultivointiin, joten siihen liittyy tietysti monia syvällisiä asioita.
Me puhumme niistä kaikista.
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Koska qigongissa on kyse tästä, miksi sitä kutsutaan ”qigongiksi”?
Itse asiassa sen oikea nimitys ei ole ”qigong” – vaan mikä? Sitä
nimitetään kultivoinniksi: se on yksinkertaisesti kultivoinnin harjoittamista (xiūliàn). Tietysti sillä on muita erityisiä nimiä, mutta
yleiskäsitteenä sitä nimitetään kultivoinniksi. Miksi ihmiset sitten
kutsuvat sitä qigongiksi? Mahdollisesti tiedätte, että qigong on ollut
suosittua yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Se alkoi levitä suuren
56
kulttuurivallankumouksen keskivaiheilla, ja myöhemmin sen suosio
saavutti huippunsa. Ajatelkaapa: siihen aikaan äärivasemmistolainen
ajattelu oli voimissaan. Emme puutu siihen, mitä nimiä qigongilla
oli esihistoriallisissa kulttuureissa. Tämä nykyinen sivilisaatiomme
on kuitenkin läpikäynyt feodaalisen kehitysvaiheen, joten monet
senaikaisista nimityksistä kuulostavat melko keskiaikaisilta. Uskontoihin
liittyvillä harjoitusmenetelmillä oli usein varsin uskonnollisia nimiä,
57
kuten ”Taon suuri kultivointimenetelmä”, ”Vajra-meditaatio”, ”Arhatin
tie”, ”Buddhan suuri kultivointimenetelmä”, ”Yhdeksänkertainen
58
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sisäisen alkemian menetelmä” ja niin edelleen. Nimet olivat tällaisia.
Jos joku olisi käyttänyt niitä kulttuurivallankumouksen aikana, eikö
hänet olisi julkisesti tuomittu? Qigong-mestarien toive qigongin
edistämisestä oli hyvä. Heidän tavoitteensa oli auttaa ihmisjoukkoja
parantumaan, ylläpitämään kuntoaan sekä kohentamaan fyysistä
olemustaan. Tämä oli oikein hyvä asia, mutta he eivät uskaltaneet
käyttää näitä nimiä, sillä sitä ei olisi suvaittu. Levittääkseen qigongia
monet mestarit ottivat kaksi sanaa Eliksiirin kirjasta (dān jīng) ja
60
Taolaisesta kaanonista (dào cáng) ja antoivat sille nimen ”qi gong”.
Jotkut ihmiset koettavat jäljittää termin alkuperää, mutta tutkittavaa
ei ole. Menneisyydessä sitä kutsuttiin yksinkertaisesti kultivoinnin
harjoittamiseksi. ”Qigong” on vain uusi käsite, joka kehitettiin sopimaan
nykyihmisten ajatteluun.
Miksi harjoitukset eivät kasvata gongia
Miksi gong-energianne ei kasva, vaikka teette harjoituksia? Monet
ajattelevat: ”Minulle ei ole annettu aitoa opetusta. Jos mestari opettaisi
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minulle erityisiä taitoja tai joitain edistyneempiä tekniikoita, gongini
kasvaisi varmasti.” Nykyään näin ajattelee 95 prosenttia ihmisistä, ja
minusta se on naurettavaa. Miksi sanon niin? Koska qigong ei ole
mikään tavanomainen menetelmä, vaan kyse on täysin yliluonnollisesta
asiasta, joten sitä on tarkasteltava korkeampien periaatteiden mukaisesti.
Voin kertoa teille, että perimmäinen este gongin kasvulle on tämä:
kahdesta sanasta ”kultivointi” ja ”harjoitukset” ihmiset huomioivat vain
harjoitukset eivätkä kultivointia. Jos etsitte jotain itsenne ulkopuolelta,
ette saa yhtään mitään. Kehonne on vain tavallisen ihmisen keho,
kätenne ovat tavalliset kädet ja mielenne on tavallinen mieli, joten
kuvitteletteko itse voivanne jalostaa korkeaenergiaista ainetta gongiksi
ja kasvattaa sitä? Kuinka se olisi niin helppoa! Minusta se kuulostaa
pilapuheelta. Aivan kuin tavoittelisitte ja etsisitte jotain ulkoista. Ette
ikinä löydä haluamaanne.
Kyse ei ole tavallisten ihmisten taidosta, jonka voitte oppia pienestä
maksusta tai opettelemalla muutamia liikkeitä, vaan jostain aivan
muusta. Kyse on tavallisten ihmisten tasoa korkeammasta asiasta,
joten teidän täytyy noudattaa korkeampia periaatteita. Mitä teiltä
siis edellytetään? Teidän täytyy kultivoida omaa sisintänne; ette voi
tavoitella ulkoisia asioita. Hyvin monet ihmiset kuitenkin haluavat
ulkoisia asioita. Tänään he tavoittelevat yhtä asiaa ja huomenna jotakin
toista, ja pakkomielteisesti he haluavat yliluonnollisia kykyjä. Heillä
on kaikenlaisia päämääriä. Jotkut jopa unelmoivat tulevansa qigongmestareiksi sekä rikastuvansa sairauksia parantamalla! Aito kultivointi
61
on kuitenkin oman mielenne kultivointia, ja sitä nimitetään luonteenlaadun (xīnxìng) kultivoinniksi. Jos teillä on esimerkiksi ristiriitoja
toisen henkilön kanssa, teidän tulisi suhtautua kevyesti kaikenlaisiin
62
henkilökohtaisiin tunteisiinne, haluihinne ja intohimoihinne. Jos
taistelette oman etunne puolesta kynsin ja hampain, kuinka voisitte
kohottaa gongianne? Ettekö olisi aivan samanlaisia kuin tavalliset
ihmiset? Kuinka gonginne voisi lisääntyä? Tämän vuoksi teidän täytyy
keskittyä luonteenlaatunne kultivointiin, ja vain sillä tavoin gonginne
voi kasvaa ja tasonne kohota.
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Mitä xīnxìngiin sisältyy? Siihen kuuluvat hyve (joka on eräänlaista
materiaa), sietokyky, valaistumiskyky, asioista luopuminen – kaikista
tavallisten ihmisten haluista ja kiintymyksistä luopuminen – sekä
kyky kestää koettelemuksia ja niin edelleen. Kyse on monenlaisista
tekijöistä. Teidän täytyy parantaa luonteenne jokaista puolta, jotta
voitte todella edistyä. Tämä on ratkaisevan tärkeää gong-voimanne
(gōnglì) kasvattamiseksi.
Jotkut ehkä ajattelevat: ”Luonteenlaatu, josta puhutte, on vain
ideologinen asia. Kyse on vain ajatusmaailmasta. Sillä ei ole mitään
tekemistä kultivoimamme gongin kanssa.” Miten niin ei ole? Filosofit
ovat aina pohtineet kysymystä siitä, hallitseeko henki ainetta vai aine
henkeä, ja aiheesta on väitelty perinpohjaisesti. Minä aion kertoa teille,
että henki ja aine ovat todellisuudessa yksi ja sama asia. Ihmiskehoa
tutkivat tiedemiehet ovat nykyään sitä mieltä, että ihmisen aivojen
synnyttämät ajatukset ovat ainetta; ne ovat materiaalisesti olemassa.
Mutta eivätkö ne ole myös ihmisen mielessä? Eikö kyse ole samasta
asiasta? Tähän pätee sama kuin maailmankaikkeuteen: kuten olen
sanonut, sillä on aineellinen puolensa ja samanaikaisesti luonteensa.
Tavalliset ihmiset eivät pysty havaitsemaan tämän luonteen (Zhēn–
Shàn–Rěn) olemassaoloa, koska he kaikki ovat samalla tasolla. Mutta
kun ylitätte tavallisten ihmisten tason, pystytte havaitsemaan sen. Millä
tavoin voitte sitten kokea sen? Kaikki asiat maailmankaikkeudessa,
mukaan lukien kaikki sen sisältämät aineet, ovat eläviä ja ajattelevia
olentoja, ja ne kaikki ovat maailmankaikkeuden Fa’n olomuotoja sen
eri tasoilla. Vaikka haluaisitte nostaa tasoanne, ette voi onnistua siinä,
jos ne eivät salli tasonne kohota. Ne eivät anna teidän liikkua ylöspäin.
Miksi eivät? Koska xīnxìnginne ei ole parantunut. Jokaisella tasolla on
oma mittapuunsa, ja jos haluatte korkeammalle tasolle, teidän täytyy
hylätä huonot ajatuksenne ja puhdistaa likaiset asiat itsestänne sekä
mukautua kyseisen tason mittapuun mukaisiin vaatimuksiin. Ainoastaan
sillä tavoin voitte kohota.
Kun luonteenlaatunne paranee, kehonne todella muuttuu.
Luonteenne parantuessa materia kehossanne läpikäy taatusti muutoksia.
Minkälaisista muutoksista on kyse? Luovutte niistä huonoista asioista,
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joihin olette kiintyneet. Annan esimerkin: jos pullo täytetään lialla,
suljetaan tiiviisti ja heitetään veteen, se vajoaa heti pohjaan. Mitä
enemmän sen sisältämää likaa kaadetaan pois, sitä enemmän se kelluu
ylöspäin. Kun pullo on aivan tyhjä, se nousee kokonaan pinnalle.
Meidän kultivointiharjoituksemme myötä teidän täytyy puhdistaa
kaikki huonot asiat kehostanne, ja vain tällä tavoin voitte nousta
korkeammille tasoille. Maailmankaikkeuden luonne toimii näin. Jos
ette kultivoi luonnettanne ja paranna moraalista tasoanne riittävästi, ja
jos ette luovu huonoista ajatuksistanne ja huonosta materiastanne, se
ei salli teidän kohota. Millä perusteella kyse ei siis ole samasta asiasta?
Kerronpa teille huvittavan esimerkin. Jos jonkun henkilön kaikkine
tunteineen ja haluineen annettaisiin kohota ylös ja muuttua buddhaksi
– ajatelkaapa, kävisikö se päinsä? Ehkä hän kehittäisi säädyttömiä
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ajatuksia nähdessään, kuinka kauniita suuret bodhisattvat ovat. Ja ehkä
tämä henkilö aloittaisi riitoja buddhien kanssa, koska hän ei ole päässyt
eroon kateudestaan. Kuinka siellä sallittaisiin tällaista? Mitä asialle tulee
siis tehdä? Tavallisten ihmisten keskuudessa teidän on päästävä eroon
joka ikisestä huonosta ajatuksesta. Vasta sitten voitte kohota ylös.
Toisin sanoen teidän täytyy huomioida luonteenlaatunne kultivointi
sekä harjoittaa kultivointia maailmankaikkeuden luonteen, Zhēn–Shàn–
Rěnin mukaisesti. Teidän täytyy päästä täydellisesti eroon tavallisten
ihmisten haluista, luonnevioista ja aikeista tehdä vääriä asioita. Joka
kerran, kun tietoisuutenne taso paranee hitusen, joitakin huonoja
asioita poistuu kehostanne. Tämän ohella teidän tulee kestää hiukan
kärsimystä, sietää joitakin vaikeita aikoja ja vähentää karmaanne. Tällöin
voitte kohottaa tasoanne hieman, mikä tarkoittaa, ettei maailmankaikkeuden luonne enää rajoita teitä niin paljon. Kultivointi riippuu
omista ponnistuksistanne, mutta gongin muuntaa mestarinne (shīfù).
Mestari antaa teille gong-mekanismin, joka kasvattaa gongianne. Tämä
gong-mekanismi toimii siten, että se ottaa kehonne ulkopuolelta
hyve-ainetta ja jalostaa sen gongiksi. Kun kohennatte itseänne jatkuvasti
ja kultivoitte herkeämättä ylöspäin, gong-pylväänne (gōngzhù) tekee
jatkuvasti läpimurtoja korkeammille tasoille. Harjoittajina teidän on
kultivoitava ja hillittävä itseänne tavallisten ihmisten ympäristössä
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sekä asteittain luovuttava kiintymyksistänne ja kaikista haluistanne.
Meidän ihmiskuntamme pitää usein hyvinä asioita, jotka korkeilta
tasoilta katsottuna ovat yleensä huonoja. Se, mitä ihmiset pitävät omalta
kannaltaan hyvänä, on tavanomaisen mittapuun mukaista menestystä tai
asioiden sujumista miellyttävämmin. Suurten valaistuneiden olentojen
näkökulmasta tällaisella henkilöllä menee huonommin. Mikä tässä
on huonoa? Mitä enemmän hän saa itselleen, sitä enemmän hän
vahingoittaa muita. Hän saa asioita, joita ei olisi ansainnut, ja hän kiintyy
maineeseen ja voittoon, mikä johtaa hyveen menetykseen. Jos haluatte
kasvattaa gongianne, mutta ette suhtaudu xīnxìnginne kultivointiin
vakavasti, gonginne ei kasva lainkaan.
Kultivoinnin maailmassa sanotaan, että ihmisen alkusielu ei häviä.
Vielä jonkin aikaa sitten puheita ihmisen sielusta pidettiin yleensä
taikauskona. Fysiikan tutkimuksen perusteella tiedämme, että
ihmiskehossa on molekyylejä, protoneita ja elektroneita sekä vielä
syvemmillä tasoilla kvarkkeja, neutriinoita ja niin edelleen. Tässä
vaiheessa mikroskooppikaan ei enää näe niitä. Ne ovat kuitenkin
vielä kaukana elämän tai materian alkuperästä. Tiedämme myös, että
ydinfuusio ja -fissio vaativat törmäykseen huomattavasti energiaa ja
valtavasti lämpöä. Kuinka ihmiskehon ytimet häviäisivät kuolemassa
noin vain? Olemmekin havainneet, että henkilön kuollessa vain tässä
ulottuvuudessa sijaitsevat ainekset – vain molekyylien suurimpien
elementtien taso – on karistettu, mutta kehot toisissa ulottuvuuksissa
eivät ole tuhoutuneet. Ajatellaanpa asiaa: Miltä ihmiskeho näyttää
mikroskoopin läpi? Koko keho on liikkeessä. Vaikka istuisitte
paikoillanne, koko keho on kaikesta huolimatta liikkeessä. Solujen
molekyylit liikkuvat, ja koko keho on löyhä, aivan kuin se koostuisi
hiekasta. Tältä ihmiskeho näyttää mikroskoopilla tarkasteltuna, ja se
eroaa täysin siitä, mitä näemme paljailla silmillämme. Tämä johtuu siitä,
että ihmissilmät luovat väärän vaikutelman ja estävät teitä näkemästä
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näitä asioita. Mutta kun taivaallinen silmänne (tiānmù) on avautunut,
voitte katsoa asioita suurennettuna. Kyse on itse asiassa ihmisten
synnynnäisestä kyvystä; nykyään sitä vain nimitetään yliluonnolliseksi kyvyksi. Jos haluatte yliluonnollisten kykyjenne tulevan esille,
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teidän täytyy palata alkuperäiseen, todelliseen itseenne – teidän täytyy
kultivoida takaisin.
Puhutaanpa hyveestä. Mikä on sen suhde tähän asiaan?
Tarkastelemme sitä yksityiskohtaisesti. Meillä ihmisillä on keho
jokaisessa lukuisista ulottuvuuksista. Nykykäsityksen mukaan
ihmiskehon suurin ainesosa on solu – niistä koostuu fyysinen
ruumiimme. Mutta jos pystytte siirtymään tilaan, joka sijaitsee solujen ja
molekyylien väleissä, tai eri molekyylien väleihin, voitte kokea olemassaolon toisissa ulottuvuuksissa. Minkälaisessa muodossa sellainen keho
on olemassa? Sitä ei tietenkään voi ymmärtää tämän ulottuvuuden
käsitteillä. Kehonne täytyy mukautua kyseisissä ulottuvuuksissa vaadittuihin olemisen muotoihin. Toisissa ulottuvuuksissa kehonne voivat
ensinnäkin laajentua tai kutistua. Silloin huomaatte, että kyseinen
ulottuvuus on suunnattoman laaja. Puhun tässä vain yksinkertaisesta
muodosta, jossa toisia ulottuvuuksia on olemassa – toisin sanoen
ulottuvuuksista, jotka ovat olemassa samanaikaisesti samassa paikassa.
Jokaisella ihmisellä on tietynlainen keho monessa eri ulottuvuudessa,
ja tietyssä ulottuvuudessa määrätynlainen kenttä ympäröi ihmiskehoa.
Minkälainen kenttä on kyseessä? Tämä kenttä on hyve, josta olemme
puhuneet. Hyve on valkeaa ainetta, eikä kyse ole vain jostain hengellisestä tai filosofisesta asiasta, kuten jotkut aiemmin uskoivat. Sillä
on ehdottomasti materiaalinen olomuotonsa. Näin ollen vanhemmat
ihmiset puhuivat aikoinaan hyveen kartuttamisesta tai menettämisestä.
He todella olivat oikeassa. Tämä hyve muodostaa kentän, joka ympäröi
ihmiskehoa joka puolella. Tao-järjestelmässä oli tapana sanoa, että
mestari valitsee oppilaansa, eikä oppilas valitse mestariaan. Mitä tämä
tarkoittaa? Mestari katsoi, oliko oppilaalla suuri määrä hyvettä. Jos oli,
oppilaan olisi helppo harjoittaa kultivointia. Muussa tapauksessa se
olisi raskasta, ja hänen olisi todella vaikea kasvattaa gongiaan korkeille
tasoille.
Samalla on olemassa mustaa ainetta. Me kutsumme sitä karmaksi;
buddhalaisuudessa sitä kutsutaan ”pahaksi karmaksi”. Näitä molempia
– valkeaa ja mustaa ainetta – on olemassa samanaikaisesti. Mikä on
näiden kahden aineen suhde toisiinsa? Hyve-ainetta saamme kärsimällä,
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sietämällä vaikeita aikoja ja tekemällä hyviä tekoja toisille. Mustaa
ainetta kertyy pahoista teoista ja vääristä asioista, kuten muiden
ihmisten hyväksikäytöstä. Nykyään ihmiset eivät ole ainoastaan
ahneutensa vallassa, vaan he syyllistyvät kaikenlaisiin pahuuksiin, ja
rahasta he tekevät mitä vain. He murhaavat viattomia, palkkaavat
ihmisiä tappamaan, harjoittavat homoseksuaalisuutta, käyttävät
huumeita – he tekevät aivan kaikenlaista. Kun ihmiset toimivat väärin,
he menettävät hyvettä. Millä tavoin sen menetys tapahtuu? Kun
joku loukkaa toista henkilöä, hän kokee päässeensä niskan päälle ja
purkaneensa kiukkuaan. Mutta tässä maailmankaikkeudessa on periaate
nimeltä ”ei menetystä, ei voittoa”: jos haluatte saada, teidän täytyy
menettää, ja jos ette halua menettää, teidät pakotetaan siihen. Kuka
panee asian täytäntöön? Nimenomaan maailmankaikkeuden luonne
toimii tällä tavoin. Jos haluatte ainoastaan saada asioita itsellenne, se ei
onnistu. Mitä siis tapahtuu? Kun joku henkilö loukkaa toista ihmistä tai
käyttää häntä hyväkseen, hän sysää hyvettä tälle toiselle. Koska toinen
ihminen on osapuoli, jota on kohdeltu kaltoin, hän on menettänyt,
kärsii ja saa näin ollen asianmukaisen hyvityksen. Kun ensin mainittu
henkilö loukkaa häntä, lentää ilkeiden sanojen myötä välittömästi pala
hyvettä kyseisen henkilön ulottuvuuskentästä hänelle itselleen. Mitä
pahemmin tämä henkilö häntä solvaa, sitä enemmän hyvettä hänelle
annetaan. Sama pätee muiden ihmisten lyömiseen ja hyväksikäyttöön.
Kun henkilö lyö tai potkii toista, hän luovuttaa hyvettä suhteessa iskujen
vakavuuteen. Tavallinen ihminen ei näe näin korkean tason periaatteita.
Hän tuntee itsensä nöyryytetyksi eikä voi sietää sitä. ”Löit minua, joten
lyön sinua takaisin.” – ”Muks!” – hän palauttaa iskun ja sysää hyveen
takaisin toiselle, joten kumpikaan ei saanut tai menettänyt mitään.
Kenties hän ajattelee: ”Löit minua kerran, joten minun täytyy lyödä
sinua kahdesti. Muuten en ole kostanut kunnolla.” Hän lyö uudelleen
ja luovuttaa jälleen palan hyvettään toiselle.
Miksi hyve on sitten niin arvokasta? Mistä sen muuntamisessa
on oikein kyse? Joidenkin uskontojen mukaan hyveellinen ihminen
menestyy seuraavassa elämässään, jollei tässä elämässä. Mitä hän saa
itselleen? Suurella hyveellä henkilö voi päätyä hyvään virka-asemaan
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tai kerätä suuren omaisuuden. Hän voi saada mitä vain haluaa, ja kaikki
tämä vaihdetaan hyveeseen. Jotkut uskonnot myös sanovat, että täysin
hyveettömän henkilön ruumis ja sielu häviävät. Hänen alkusielunsa
tuhotaan, ja kun hänen elämänsä on päättynyt, kaikki hänestä kuolee –
mitään ei jää jäljelle. Kultivoinnin maailmassa kantamme on kuitenkin
se, että hyveen voi suoraan jalostaa gongiksi.
Puhukaamme siitä, kuinka hyve jalostetaan gongiksi. Kultivoinnin
maailmassa on sanonta: ”Kultivointi riippuu omista ponnistuksistanne,
gongin muuntaa mestarinne.” Jotkut ihmiset sanovat kuitenkin harjoittavansa ”valmistamalla kehossaan sulatusastian ja -uunin sekä keräämällä
65
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lääkeyrttejä eliksiirin (dān) valmistukseen” ja käyttämällä mielen
toimintaa. He pitävät näitä asioita hyvin tärkeinä. Haluan kertoa teille,
että nämä asiat eivät ole lainkaan tärkeitä. Jos mietitte niitä liikaa, eikö
teillä ole kiintymys? Ettekö ole tällöin kiintyneitä kyseisten asioiden
tavoitteluun? ”Kultivointi riippuu omista ponnistuksistanne, gongin
muuntaa mestarinne” – riittää, että teillä on tämä toive. Mestari hoitaa
asian, koska te ette mitenkään pysty siihen. Teillä on vain tavallisen
ihmisen keho. Kuinka voisitte itse muuttaa sen korkeamman olennon
kehoksi, joka koostuu korkeaenergiaisesta aineesta? Se on täysin
mahdotonta ja kuulostaa aivan kuin pilalta. Ihmiskehon jalostaminen
toisissa ulottuvuuksissa on varsin monitahoinen ja hienosyinen prosessi.
Te ette kykene siihen lainkaan.
Mitä mestari antaa teille? Hän antaa gong-mekanismin, joka
kasvattaa gongianne. Hyve on ihmiskehon ulkopuolella, ja henkilön
todellinen gong kehittyy hänen hyveestään. Sekä hänen tasonsa
korkeus että hänen gong-voimansa kehittyvät hyveestä. Mestari jalostaa
hyveenne gongiksi, joka kasvaa ylöspäin spiraalin lailla. Gong, joka
todella määrittää henkilön tason, kasvaa kehon ulkopuolella spiraalin
muodossa, kunnes se jossain vaiheessa saavuttaa päälaen ja muodostaa
gong-pylvään. Vilkaisemalla tämän gong-pylvään korkeutta voi havaita
henkilön tason, jota buddhalaiset kutsuvat ”Hedelmäksi”. Kun jotkut
ihmiset istuvat meditaatiossa, heidän alkusielunsa voi irtautua ruumiista
ja saavuttaa tietyn tason, mutta sitten se ei enää pysty kohoamaan
korkeammalle, eikä se rohkene liikkua ylöspäin. Tämä johtuu siitä,
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että se on päässyt ylös gong-pylväällä istuen, ja se voi saavuttaa vain
tämän tason. Koska gong-pylväs on vain tietyn korkuinen, se ei voi
kohota enää ylemmäs. Tämä on Hedelmä, josta buddhalaiset puhuvat.
Eräs mittapuu määrittää myös luonteenlaadun tason. Tämä
mittapuu ja gong-pylväs eivät ole samassa ulottuvuudessa, mutta ne
ovat olemassa samanaikaisesti. Luonteenlaatunne on jo parantunut,
jos joku esimerkiksi solvaa teitä tavallisten ihmisten joukossa, ettekä
sano sanaakaan ja tunnette itsenne hyvin rauhallisiksi – tai kenties joku
lyö teitä, ettekä sano mitään, hymyilette, ja kohautatte olkapäitänne.
Tämä osoittaa, että luonteenlaatunne on korkea. Olette harjoittajia,
joten mitä teidän tulee saada? Ettekö saakin gongia? Kun xīnxìnginne
paranee, gonginne kasvaa. Gonginne taso on yhtä korkea kuin luonteen
laatunne taso: tämä on absoluuttinen totuus. Aiemmin jotkut ihmiset
tekivät ahkerasti qigong-harjoituksia kotona ja puistoissa. He todella
omistautuivat asialle ja harjoittivat varsin hyvin. Ulkona maailmalla he
kuitenkin käyttäytyivät aivan toisin. He palasivat vanhoihin tapoihinsa
sekä kilpailivat ja taistelivat maineesta ja voitosta tavallisten ihmisten
kanssa. Kuinka heidän gonginsa olisi voinut kasvaa? Se ei kasvanut
lainkaan. Samasta syystä he eivät parantuneet sairauksistaan. Miksi
jotkut ihmiset harjoittavat qigongia pitkään mutta eivät saa terveyttään
takaisin? Koska qigong on kultivoinnin harjoittamista. Se on yliluonnollinen asia, toisin kuin tavallisten ihmisten harjoitukset. Teidän täytyy
suhtautua luonteenlaatuunne vakavasti, jotta sairautenne paranisivat ja
gonginne kasvaisi.
Jotkut ajattelevat, että ”eliksiiri” (dān), josta on kyse sanonnassa
”valmistamalla kehossaan sulatusastian ja -uunin sekä keräämällä
lääkeyrttejä eliksiirin valmistukseen” on gongia. Ei ole. Tämä eliksiiri
ainoastaan varastoi osan energiasta, mutta se ei sisällä kaikenlaista
energiaa. Minkälaista ainetta eliksiiri sitten on? Tiedättehän, että myös
meillä on joitakin asioita pitkäikäisyyden kultivointiin; kehomme
kehittävät gongia sekä monia yliluonnollisia kykyjä ja tekniikoihin
liittyviä asioita. Suurin osa niistä on lukittu, jotta ette voisi käyttää
niitä. Erilaisia kykyjä on olemassa lukuisia – jopa kymmenentuhatta –
ja jokainen niistä lukitaan, kun ne ovat muodostuneet. Miksi niiden ei

40

Ensimmäinen luento

anneta tulla esille? Jotta ette käyttäisi niitä kevytmielisesti tavallisessa
maailmassa. Teidän ei anneta sekoittaa tavallisen maailman asiaintilaa
mielenne mukaan. Monien ihmisten täytyy kultivoida valaistumalla. Jos
esittelisitte heille kaikkia kykyjänne, ihmiset näkisivät niiden olevan
todellisia, ja kaikki tulisivat harjoittamaan kultivointia – jopa anteeksi
antamattomiin pahuuksiin syyllistyneet henkilöt. Tämä ei toimisi
lainkaan. Ette saa rehennellä tällä tavoin. Luultavasti myös tekisitte
pahoja tekoja, koska ette näkisi perimmäisiä syitä ja asioiden todellista
olemusta. Ajattelette tekevänne hyvän teon, mutta se voi osoittautuakin
pahaksi. Näin ollen ette saa käyttää kykyjänne, sillä kun toimitte väärin,
tasonne laskee ja kultivointinne on ollut turhaa. Tämän johdosta monet
yliluonnolliset kyvyt lukitaan välittömästi. Mistä tässä on sitten kyse?
Sinä päivänä, kun henkilö saavuttaa gongin avautumisen (kāigōng) ja
valaistumisen, eliksiiri räjähtää pommina ja avaa kaikki hänen yliluonnolliset kykynsä sekä kaikki hänen kehonsa lukot ja energiakulut. ”Pam!”
– kaikki tärähtävät auki. Tähän eliksiiriä käytetään. Kun jotkut munkit
67
kuolevat ja heidän ruumiinsa poltetaan, heistä jää sarira-jäänteitä.
Jotkut väittävät niiden olevan vain luita tai hampaita. Miksi tavallisten
ihmisten jäljiltä ei sitten löydy samanlaisia jäänteitä? Kyse on räjähtäneestä eliksiiristä, jonka energia on lauennut, ja siinä on paljon aineita
toisista ulottuvuuksista. Sen olomuoto on materiaalinen, mutta sillä
ei ole paljon käyttöä. Nykyään ihmiset pitävät sarira-jäänteitä todella
arvokkaina. Niissä on energiaa, ja ne ovat kiiltäviä ja erittäin kovia. Kyse
on tällaisesta asiasta.
On olemassa toinenkin syy, joka estää gongia kasvamasta. Jos ette
tunne korkeiden tasojen Fa’ta, ette pysty kultivoimaan ylöspäin. Mitä
tämä tarkoittaa? Kuten juuri mainitsin, monet ihmiset ovat harjoittaneet useita erilaisia qigong-menetelmiä. Kerron teille, että riippumatta
siitä, kuinka paljon opitte niitä lisää, siitä ei ole mitään hyötyä. Olette
silti vain peruskoulun oppilaita – kultivoinnin peruskoulun oppilaita.
Niissä kaikissa on kyse alempien tasojen periaatteista. Tällaiset alemmat
periaatteet eivät voi ohjata kultivoinnin harjoittamista kohti korkeita
tasoja. Vaikka opiskelisitte peruskoulun oppikirjoja yliopistossa, olisitte
sittenkin peruskoulun oppilaita. Jos opiskelette niitä lisää, se ei hyödytä
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teitä lainkaan. Sen sijaan teillä menee vain huonommin. Eri tasoilla on
erilainen Fa, ja eri tasoilla Fa opastaa erilaisin tavoin. Tämän vuoksi
alempien tasojen periaatteet eivät voi ohjata kultivointianne korkeille
tasoille. Me puhumme täällä korkean tason kultivoinnin periaatteista, ja
opettaessani yhdistelen eri tasojen asioita. Ne pystyvät aina ohjaamaan
kultivointianne tästä eteenpäin. Olen julkaissut muutamia kirjoja,
äänikasetteja ja videonauhoja. Tulette huomaamaan, että kun luette,
kuuntelette ja katsotte niitä kerta toisensa jälkeen, ne varmasti opastavat
teitä myös myöhemmillä kerroilla. Kohennatte itseänne alituisesti, ja
ne opastavat teitä jatkuvasti. Fa on juuri tällainen. Mainitsin juuri kaksi
syytä sille, miksi harjoitukset eivät kasvata gongia. Ette voi kultivoida,
jollette tunne korkeiden tasojen Fa’ta. Jos ette kultivoi itseänne sisäisesti
– jos ette kultivoi omaa xīnxìngiänne – gonginne ei kasva. Nämä ovat
mainitut kaksi syytä.
Falun Dafan erityispiirteet
Meidän Falun Dafamme on yksi Buddha-järjestelmän 84 000 kultivointi
tiestä. Sitä ei ole levitetty julkisesti ihmisten nykyisen sivilisaation
aikana. Esihistoriallisena aikana sitä kuitenkin käytettiin kerran
pelastamaan ihmisiä laajassa mittakaavassa. Tämän kalpan lopun
viimeisessä vaiheessa olen jälleen tehnyt siitä julkisen, joten se on
äärimmäisen arvokas. Olen puhunut siitä, kuinka hyve muunnetaan
suoraan gongiksi. Gong ei itse asiassa kasva harjoituksia tekemällä
vaan kultivoimalla. Monet ihmiset todella haluavat kasvattaa gongiaan,
mutta he pitävät vain harjoituksia tärkeinä eivätkä ota kultivointia
vakavasti. Totuus on kuitenkin se, että gong kasvaa vain ja ainoastaan
xīnxìngiä kultivoimalla. Miksi sitten opetamme täällä myös harjoituksia?
Kerron teille ensin siitä, miksi munkit eivät tee harjoituksia; he lähinnä
meditoivat, resitoivat pyhiä kirjoituksia sekä kultivoivat luonteenlaatuaan, ja näin heidän gonginsa kohoaa. He kasvattavat sellaista gongia,
joka määrittää heidän tasonsa. Sakyamuni opetti ihmisiä luopumaan
68
kaikesta tässä maailmassa, myös alkuperäiskehostaan (běntǐ) , joten
heidän ei tarvitse tehdä liikesarjoja. Tao-järjestelmä ei tarjoa pelastusta
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kaikille tunteville olennoille. Sen opettamilla ihmisillä ei ole kaikenlaisia
mielenlaatuja, eivätkä he ole kaikenlaisilla tasoilla. Tao-järjestelmä ei
ole tekemisissä enemmän ja vähemmän itsekkäiden ihmisten kanssa,
vaan se valitsee opetuslapsensa. Jos kolme opetuslasta valitaan, vain
yksi saa aitoa oppia. Tällä tavoin halutaan varmistaa, että opetuslapsi
on erittäin hyveellinen ja muutenkin hyvä, eikä hän ajaudu harhaan.
69
Näin ollen se painottaa erilaisia pitkäikäisyyttä harjoittavia tekniikoita
sekä yliluonnollisten kykyjen (shéntōng), erilaisten taitojen ja vastaavien
asioiden kultivointia, mikä edellyttää joitakin liikesarjoja.
Falun Dafa on menetelmä, joka kultivoi sekä mieltä (xìng) että
kehoa (mìng), joten siihen kuuluu liikesarjoja. Ensinnäkin liikesarjoja
käytetään vahvistamaan yliluonnollisia kykyjä. Mistä tässä ”vahvistamisessa” on kyse? Se tarkoittaa yliluonnollisten kykyjenne lujittamista
vahvan gong-voimanne avulla, mikä tekee niistä asteittain yhä voimakkaampia. Toisaalta kehossanne täytyy kehittyä monia eläviä olentoja.
Korkeiden tasojen kultivoinnissa Tao-järjestelmä puhuu ”kultivoidun
lapsen (yuányīng) syntymästä”, kun taas Buddha-järjestelmä puhuu
70
”tuhoutumattomasta, timanttisesta kehosta”. Tämän lisäksi lukuisia
yliluonnollisia kykyjä on kehitettävä. Kaikki edellä mainitut asiat
täytyy kehittää liikesarjojen avulla, ja harjoituksemme kultivoivat
niitä. Täydellinen mielen ja kehon kultivointimenetelmä edellyttää sekä
kultivointia että harjoituksia. Uskon teidän nyt ymmärtävän, kuinka
gong kasvaa. Gong, joka määrittää todellisen tasonne, ei kehity harjoituksia tekemällä vaan kultivoimalla. Kyse on siitä, kuinka kultivoitte
itseänne ja parannatte xīnxìngiänne tavallisten ihmisten keskuudessa.
Kun mukaudutte maailmankaikkeuden luonteeseen, se ei enää pidättele
teitä ja pystytte nousemaan korkeammalle. Tällöin hyveenne alkaa
jalostua gongiksi. Kun luonteenlaatunne paranee, gonginne kasvaa.
Niiden suhde on yksinkertaisesti tällainen.
Meidän menetelmässämme on todella kyse aidosta mielen ja kehon
kultivoinnista. Kehittämämme gong varastoituu kehon jokaiseen soluun.
Hiukkaset varastoivat korkeaenergiaisesta aineesta koostuvaa gongia
jopa äärimmäisen mikrokosmisella tasolla, jolla alkuperäinen materia
sijaitsee. Kun gong-voimanne kasvaa yhä korkeammalle, myös sen
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tiheys ja voima lisääntyvät. Tämä korkeaenergiainen aine on älyllistä,
ja koska se varastoituu kehonne jokaiseen soluun – aina olemuksenne
alkuperään saakka – se omaksuu vähitellen kehonne solujen muodon,
ja se järjestäytyy samoin kuin molekyylinne sekä mukautuu atomiytimienne muotoon. Mutta kehonne luonto on kuitenkin muuttunut,
sillä se ei enää koostu alkuperäisistä fyysisistä soluista. Ettekö olekin
tällöin ylittäneet Viisi elementtiä? Tietenkään kultivointinne ei vielä
ole päätöksessä: kultivoitte yhä tavallisten ihmisten keskuudessa,
joten pintapuolisesti vaikutatte tavallisilta ihmisiltä. Ainoa ero on se,
että näytätte ikäistänne nuoremmilta. Luonnollisesti teidän on ensin
päästävä eroon huonoista asioista kehossanne, myös terveysongelmista.
Täällä emme kuitenkaan paranna sairauksia vaan puhdistamme kehonne.
Emme edes kutsu sitä ”parantamiseksi” vaan kehon puhdistamiseksi
– puhdistamme todellisten harjoittajien kehot. Jotkut tulevat tänne
hakemaan sairautensa parannusta. Emme kuitenkaan ota vakavasti
sairaita ihmisiä luennoillemme, sillä he eivät voi luopua kiintymyksestään sairautensa parantamiseen. He eivät voi lakata ajattelemasta
olevansa sairaita. Voiko vakavasti sairas ja huonovointinen ihminen
päästää irti näistä ajatuksista? Tällainen henkilö ei pysty harjoittamaan kultivointia. Kerta toisensa jälkeen olemme tehneet selväksi,
ettemme ota niitä, joilla on vakavia sairauksia. Me olemme täällä harjoittaaksemme kultivointia, ja se on liian kaukana siitä, mitä he ajattelevat.
He voivat etsiä muita qigong-mestareita tekemään sellaista. Tietysti
monilla oppilailla on terveysongelmia. Koska haluatte aidosti kultivoida,
voimme tehdä tämän teille.
Kun Falun Dafan oppilaat ovat harjoittaneet kultivointia jonkin aikaa,
heidän ulkonäkönsä muuttuu melkoisesti. Heidän ihonsa muuttuu
hienoksi ja kauniiksi, ja se hehkuu terveyttä. Vanhemmilta ihmisiltä
häviää ryppyjä – joillakin niitä on tuskin lainkaan. Tämä kaikki on
yleistä; kyse ei ole mistään epäuskottavasta asiasta. Monet kokeneet
harjoittajat yleisössä tietävät tämän. Lisäksi ikääntyneet naiset saavat
todennäköisesti kuukautisensa takaisin, koska sekä mieltä että kehoa
kultivoiva menetelmä tarvitsee pitkäikäisyyden kultivointiin tätä
qi-energiaa. Kuukautiset palaavat, mutta vuoto ei ole runsasta. Tässä
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vaiheessa vain vähäinen määrä on tarpeen. Myös tämä on yleinen ilmiö.
Kuinka he voisivat muutoin kultivoida kehoaan? Mitä tulee miehiin –
sekä vanhat että nuoret tuntevat olonsa energiseksi ja kevyeksi päästä
varpaisiin. Todelliset harjoittajat tulevat kokemaan nämä muutokset.
Se, mitä meidän menetelmämme kultivoi, on valtavaa; sillä ei ole
mitään tekemistä niiden harjoitusten kanssa, jotka jäljittelevät eläinten
liikkeitä. Tämä harjoitus kerta kaikkiaan kultivoi jotain suunnattoman
71
suurta. Sakyamunin ja Laotse’n aikoinaan opettamat periaatteet
rajoittuivat tämän Linnunradan sisäisiin periaatteisiin. Mitä meidän
Falun Dafamme sitten kultivoi? Me kultivoimme tämän maailmankaik
keuden kehitystä säätelevien lakien mukaisesti, ja meitä ohjaava
mittapuu on maailmankaikkeuden korkein ominaisuus, Zhēn–Shàn–
Rěn. Kultivoimme jotain niin suunnatonta, että se vastaa maailmankaikkeuden kultivointia.
Toinen Falun Dafamme erityispiirre on äärimmäisen ainutlaatuinen
ja erottaa sen kaikista muista menetelmistä. Kaikki nykyään suositut
qigongin muodot kultivoivat ja harjoittavat eliksiiriä (dān). Eliksiiriä
kultivoivien menetelmien avulla on todella vaikea saavuttaa gongin
avautumista ja valaistumista tavallisten ihmisten keskuudessa. Meidän
Falun Dafamme ei kultivoi eliksiiriä; meidän menetelmämme kultivoi
Falunia [”Lakipyörää”] alavatsassa. Asetan sen henkilökohtaisesti
oppilaisiin luennoillani. Samalla, kun opetan Falun Dafaa, asetamme
yksitellen Falunin jokaiseen harjoittajaan. Jotkut voivat tuntea sen,
toiset eivät, mutta suurin osa tuntee sen. Tämä johtuu siitä, että
ihmisten kehot ovat erilaisia. Kultivoimme siis Falunia, emme dānia.
Falun on maailmankaikkeus pienoiskoossa. Siinä on maailmankaikkeuden kaikki toiminnot, ja se pystyy toimimaan ja pyörimään
automaattisesti. Se pyörii ikuisesti alavatsassanne. Kun se on asetettu
teihin, se ei pysähdy vaan pyörii tällä tavoin vuodesta toiseen.
Pyöriessään myötäpäivään se ottaa automaattisesti energiaa maailmankaikkeudesta. Se voi myös itsenäisesti jalostaa ja toimittaa energiaa, jota
tarvitaan kehonne jokaisen osan muuttamiseen. Lisäksi vastapäivään
pyöriessään se lähettää energiaa ulospäin ja vapauttaa ei-toivottuja
aineita, jotka sitten hajaantuvat kehonne ympärille. Kun se lähettää
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energiaa ulos, tämä energia syöksyy varsin kauas, minkä jälkeen se
ottaa jälleen uutta energiaa sisään. Vapautettu energia voi hyödyttää
kaikkia ihmisiä ympärillänne. Buddha-järjestelmä opettaa itsensä ja
kaikkien tuntevien olentojen pelastusta. Ette kultivoi vain itseänne,
vaan tarjoatte pelastusta myös muille. Teidän ohellanne muut ihmiset
hyötyvät ympärillänne, ja voitte tiedostamattanne oikaista muiden
kehoja, parantaa heidän sairauksiaan ja niin edelleen. Ette tietenkään
menetä energiaa. Kun Falun pyörii myötäpäivään, se vetää sitä jälleen
sisään, sillä se pyörii jatkuvasti eikä koskaan pysähdy.
Jotkut ehkä ihmettelevät: ”Miksi Falun ei koskaan pysähdy?” Toiset
myös kysyvät minulta: ”Mikä saa sen pyörimään ja mistä syystä?”
Ihmisten on helppo ymmärtää, että eliksiiriä voi muodostua, kun
energiaa kerääntyy riittävästi, mutta Falunin pyörintä on heille käsittämätöntä. Annan teille havainnollistavan esimerkin. Maailmankaikkeus
on liikkeessä, ja sen kaikki galaksit ja tähtijärjestelmät ovat myös
liikkeessä. Yhdeksän pääplaneettaa kiertää Aurinkoa, ja Maapallo
pyörii myös itsekseen. Ajatelkaapa: onko jonkun pitänyt työntää
ne liikkeelle? Kuka niille on antanut voiman? Tällaisia asioita ei voi
ymmärtää tavallisten ihmisten käsitteillä. Kyse on vain eräänlaisesta
pyörimismekanismista. Sama pätee meidän Faluniimme: se vain pyörii.
Tämä pidentää harjoittamiseen käytettyä aikaa ja ratkaisee työssäkäyvien ja perheellisten ihmisten ongelman – he voivat harjoittaa
kultivointia tavallisissa elinolosuhteissa. Millä tavoin harjoitusaika
lisääntyy? Koska Falun pyörii automaattisesti, se ottaa sisään ja muuntaa
energiaa maailmankaikkeudesta jatkuvasti. Kun käytte töissä, se jalostaa
edelleenkin kehoanne. Tietenkin asetamme Falunin ohella kehoonne
lukuisia energiajärjestelmiä ja -mekanismeja, jotka toimivat ja pyörivät
yhdessä Falunin kanssa sekä muuttavat teitä automaattisesti. Toisin
sanoen menetelmä jalostaa ihmisiä automaattisesti, mikä saa aikaan
sen, että ”gong jalostaa harjoittajaa”, mitä kutsutaan myös ilmaisulla
”Fa jalostaa harjoittajaa”. Gong jalostaa teitä, kun ette tee harjoituksia – aivan kuten se jalostaa teitä, kun teette niitä. Vaikka syötte,
nukutte ja käytte töissä, gong muuntaa teitä jatkuvasti. Mihin sitten
tarvitaan liikesarjoja? Falunin sekä kaikkien asettamieni järjestelmien
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ja mekanismien vahvistukseen. Korkeiden tasojen kultivoinnin tulee
72
tapahtua ei-toiminnan (wúwéi) tilassa, joten liikesarjojen pitäisi
seurata mekanismeja vaivattomasti ilman mielentoimintaa. Niihin ei
myöskään liity hengityksen sääntelyä tai vastaavia asioita.
Emme edellytä määrättyä aikaa tai paikkaa harjoitusten tekemiseen.
Jotkut ovat kysyneet minulta: ”Milloin on paras aika harjoittaa?
Keskiyöllä, aamulla vai keskellä päivää?” Ajankohdalla ei ole merkitystä.
Kun ette tee harjoituksia keskiyöllä, gong jalostaa teitä; kun ette tee
niitä aamulla, gong jalostaa teitä; kun nukutte, gong jalostaa teitä;
kun kävelette, gong jalostaa teitä; kun käytte töissä, gong edelleenkin
jalostaa teitä. Eikö tämä vähennä merkittävästi harjoituksiin vaadittavaa
aikaa? Monet teistä haluavat vilpittömästi saavuttaa Taon, ja se on
tietysti kultivoinnin päämäärä. Kultivoinnin lopullinen päämäärä
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on saavuttaa Tao – saavuttaa täydellistyminen. Jotkut ihmiset
ovat kuitenkin jo iäkkäitä, ja heillä on rajallisesti elinvuosia jäljellä.
Kenties ne eivät riitä kultivointiin. Falun Dafa voi ratkaista ongelman
lyhentämällä kultivointiprosessia. Samalla se on menetelmä, joka
kultivoi sekä luonnetta että pitkäikäisyyttä. Kun jatkatte kultivointia, se
pidentää jatkuvasti elämäänne. Kun jatkatte harjoittamista johdonmukaisesti, myös elämänne pitenee jatkuvasti. Tällä tavoin hyvän synnynnäisen perustan omaavilla vanhemmilla ihmisillä on riittävästi aikaa
harjoittaa. Tähän liittyy kuitenkin eräs ehto: alkuperäisen kohtalonne
ja elämänkaarenne ylittävä aika on kokonaan varattu kultivoinnille.
Jos mielenne suistuu vähänkin väärille raiteille, elämänne on vaarassa,
sillä elinaikanne olisi pitänyt päättyä jo kauan sitten. Tämä rajoitus ei
päde, kun olette saavuttaneet ylimaallisen Fa’n kultivoinnin. Tällöin
tilanne on toinen.
Emme myöskään edellytä, että käännytte kohti tiettyä ilmansuuntaa
tai että päätätte harjoituksenne määrätyllä tavalla. Falun pyörii
jatkuvasti, eikä sitä voi pysäyttää. Jos puhelin soi tai ovelle koputetaan,
voitte mennä heti vastaamaan tai avaamaan, eikä harjoitusta tarvitse
päättää. Kun lopetatte harjoituksen tehdäksenne jotakin, Falun pyörii
välittömästi myötäpäivään ja ottaa kehonne ympärille hajaantuneen
energian takaisin sisään. Jos tarkoituksella ammentaisitte käsillänne
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qi-energiaa ja kaataisitte sitä päälaestanne, se häviäisi joka tapauksessa.
Falun on kuitenkin älyllinen olento, ja se osaa itse huolehtia näistä
asioista. Emme vaadi kääntymistä tiettyyn ilmansuuntaan, koska
koko maailmankaikkeus on liikkeessä. Linnunrata pyörii, yhdeksän
pääplaneettaa pyörii ja kiertää Aurinkoa, ja myös Maapallo pyörii
itsenäisesti. Me harjoitamme maailmankaikkeuden suuren periaatteen
mukaisesti, joten missä on pohjoinen, etelä, itä tai länsi? Ei missään.
Olettepa kääntyneet harjoittamaan mihin suuntaan tahansa, olette
kääntyneet kaikkiin suuntiin. Vaikka harjoittaisitte mihin suuntaan
tahansa, harjoitatte ikään kuin pohjoiseen, etelään, itään ja länteen
samanaikaisesti. Meidän Falun Dafamme suojelee harjoittajia harhautumiselta. Millä tavoin? Jos olette todellisia harjoittajia, Falunimme
suojelee teitä. Minä olen juurtunut syvälle maailmankaikkeuteen. Jos
joku pystyisi vaikuttamaan teihin, hän pystyisi vaikuttamaan minuun
– suoraan sanottuna hän pystyisi vaikuttamaan maailmankaikkeuteen.
Tiedän, että sanani voivat kuulostaa käsittämättömiltä, mutta opiskellessanne pidemmälle tulette ymmärtämään, mitä tarkoitan. Tähän liittyy
muitakin asioita, mutta en voi puhua liian korkealla tasolla. Aiomme
järjestelmällisesti selittää korkeiden tasojen Fa’ta yksinkertaisesta
syvälliseen. Jos luonteenlaatunne ei ole oikeamielinen, se ei tule
toimimaan, ja jos tavoittelette jotain, voitte joutua ongelmiin. Olen
huomannut, että monien kokeneiden harjoittajien Falunit ovat epämuodostuneet. Miksi niin on käynyt? Olette sekoittaneet harjoitukseen
vieraita tekijöitä ja vastaanottaneet muiden asioita. Miksi Falun ei
suojellut teitä? Se on annettu teille, joten se on teidän omanne ja oman
mielenne alaisuudessa. Tässä maailmankaikkeudessa on periaate, jonka
mukaan kukaan ei puutu omaan tavoitteluunne. Jos ette halua harjoittaa
kultivointia, kukaan ei voi pakottaa teitä siihen – se olisi väärin. Voisiko
joku todella pakottaa teitä muuttamaan sydäntänne? Te olette niitä,
joiden on laitettava itsensä kuriin. Jotkut ihmiset omaksuvat hyviä
puolia monista eri menetelmistä ja ottavat asioita vastaan keneltä vain.
Tänään he harjoittavat yhtä menetelmää, huomenna jotakin toista, ja
tällä tavoin he yrittävät päästä terveysongelmistaan. Mutta saavatko
he terveytensä takaisin? Eivät. Heidän vaivansa vain lykkääntyvät ja
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muuttuvat toisiksi. Korkeiden tasojen kultivointi edellyttää keskittymistä yhteen menetelmään ja pitäytymistä siinä. Jos päätätte valita
tietyn menetelmän, teidän täytyy todella omistaa sille sydämenne ja
toimia sen mukaisesti, kunnes olette saavuttaneet gongin avautumisen
ja valaistumisen kyseisessä järjestelmässä. Vasta tämän jälkeen voitte
vaihtaa menetelmää ja kultivoida toisen järjestelmän mukaisesti. Tämä
johtuu siitä, että aitojen oppien järjestelmät periytyvät ammoisilta
ajoilta, ja niiden kehitysprosessit ovat varsin monimutkaisia. Jotkut
harjoittavat oman tuntumansa mukaisesti. Minkä arvoinen teidän
tuntumanne on? Ei minkään arvoinen. Todellinen kehitysprosessi
tapahtuu toisissa ulottuvuuksissa: se on äärimmäisen monimutkainen
ja ihmeellinen. Minkäänlaisia virheitä ei saa tapahtua. Sitä voi
verrata tarkkuusinstrumenttiin, joka menee rikki, jos siihen asentaa
vahingossa väärän osan. Kehonne kaikissa ulottuvuuksissa muuttuvat,
mikä on ainutlaatuisen hienovaraista; se ei saa mennä vikaan. Olen
jo kertonut teille, että kultivointi riippuu omista ponnistuksistanne,
gongin muuntaa mestarinne. Jos kevytmielisesti otatte vastaan muiden
asioita ja lisäätte niitä harjoitukseenne, vieraat viestit häiritsevät
tämän menetelmän asioita ja suistutte raiteilta. Tämä ilmenee päivittäisessä elämässänne ja johtaa tavallisten ihmisten ongelmiin. Syy on
omassa tavoittelussanne, eivätkä toiset voi estää teitä – kyse on omasta
ymmärryksestänne. Samalla lisäämänne asiat sotkevat gonginne, ettekä
pysty enää harjoittamaan kultivointia. Tämä ongelma tulee esille. En
tarkoita, että kaikkien pitää opiskella Falun Dafaa. Jos ette opiskele
Falun Dafaa ja olette saaneet aitoja asioita toiselta menetelmältä,
hyväksyn myös sen. Kerron teille kuitenkin, että todellinen kultivointi
korkeille tasoille edellyttää sitoutumista yhteen koulukuntaan. Minun
on myös mainittava eräs toinen asia. Tällä hetkellä kukaan muu ei
minun lisäkseni opeta aidosti korkeille tasoille johtavaa menetelmää.
Myöhemmin ymmärrätte, mitä olen puolestanne tehnyt. Näin ollen
toivon, ettei valaistumiskykynne ole kovin huono. Monet ihmiset
todella haluavat kultivoida ylös korkeille tasoille. Nyt olen tuonut tämän
mahdollisuuden eteenne, mutta mahdollisesti ette ymmärrä sen arvoa.
Vaikka kulkisitte maailman ääriin opiskelemaan mestarien kanssa ja
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tuhlaisitte omaisuuden, ette saisi sitä, mistä tässä on kyse. Tänään asetan
sen suoraan syliinne, mutta kenties ette vieläkään ymmärrä! Kyse on
siitä, voitteko käsittää tämän – toisin sanoen siitä, voiko teidät pelastaa.
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Toinen luento
Taivaallinen silmä
Monet qigong-mestarit ovat puhuneet taivaalliseen silmään (tiānmù)
liittyvistä asioista. Fa kuitenkin ilmenee eri tasoilla erilaisissa muodoissa.
Harjoittaja voi nähdä asioita vain sillä tasolla, jonka hän on kultivoinnissaan saavuttanut. Hän ei näe totuuksia, jotka ylittävät tämän tason,
eikä usko niihin. Näin ollen hän pitää vain omalla tasollaan näkemiään
asioita todellisina. Ennen kuin hänen kultivointinsa saavuttaa
korkeamman tason, hän ei usko korkeampien asioiden olemassaoloon
– hän ei pidä niitä uskottavina. Tämä on seurausta hänen tasostaan, eikä
hänen ajattelunsa voi nousta korkeammalle. Toisin sanoen eri ihmiset
ovat kuvailleet taivaallista silmää erilaisin tavoin, ja kysymyksestä
on tullut hyvin sekava, eikä lopulta kukaan osaa selittää sitä selvästi.
Itse asiassa taivaallista silmää ei voi kunnolla selittää alatasolla. Sen
rakenne oli aikoinaan salaisuuksien salaisuus, eivätkä tavalliset ihmiset
saaneet tietää siitä. Tämän vuoksi kukaan ei historian kuluessa ole
paljastanut sitä. Me emme kuitenkaan puhu asiasta menneisyyden
teorioiden pohjalta. Selitämme sen nykytieteen valossa ja yksinkertaisilla nykykäsitteillä – selitämme, mistä on todella kyse.
Taivaallinen silmä, johon viittaamme, sijaitsee kulmakarvojen välissä,
hieman niiden yläpuolella, ja se on yhteydessä käpyrauhaseen. Tämä
on pääkanava. Kehossa on lukuisia muitakin silmiä. Tao-järjestelmän
mukaan kehon jokainen ”aukko” (qiào) on silmä. Tao-järjestelmä kutsuu
kehon akupunktiopisteitä ”aukoiksi”, kun taas perinteinen kiinalainen
lääketiede nimittää niitä akupunktiopisteiksi. Buddha-järjestelmän
mukaan kehon jokainen huokonen on silmä. Näin ollen jotkut ihmiset
voivat lukea korvillaan, ja jotkut pystyvät näkemään käsillään tai
takaraivollaan, ja toiset näkevät jaloillaan tai vatsallaan. Tämä kaikki
on mahdollista.
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Taivaallisesta silmästä puheen ollen, aloittakaamme muutamalla
sanalla ihmisten tavallisesta silmäparista. Nykyään jotkut ajattelevat,
että tämä silmäpari näkee kaiken materian – kaikki aineelliset asiat
maailmassamme. Tämän vuoksi jotkut ovat muodostaneet itsepäisen
käsityksen siitä, että vain heidän omilla silmillään näkemänsä asiat
ovat konkreettisia ja todellisia, eivätkä he usko siihen, mitä he eivät
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pysty näkemään. Entisaikoina tällaisten ihmisten ymmärrystä
pidettiin heikkona. Kaikki eivät pysty selittämään, miksi kyse on
heikosta ymmärryksestä. ”Hän ei usko, ellei näe. Sehän on järkevää.”
Hieman korkeamman tason näkökulmasta se ei kuitenkaan ole järkevää.
Jokainen aika-avaruus koostuu materiasta. Eri aika-avaruuksilla on
tietysti erilaisia aineellisia rakenteita sekä erilaisia olentoja, jotka
ilmenevät eri muodoissa.
Annan teille esimerkin. Buddhalaisuudessa sanotaan maailman
kaikkien ilmiöiden olevan harhaa – että ne eivät ole todellisia. Mutta
missä mielessä kyse on harhasta? Millä tavoin konkreettiset, aineelliset
asiat silmienne edessä ovat muka harhaa? Aineellisilla asioilla on
toki todellinen olemassaolo, mutta ne ilmenevät aivan toisenlaisessa
muodossa. Silmillämme on kyky muodostaa tämän materiaalisen
ulottuvuuden asioista vakaa kuva, ja näemme ne nyt tällaisina. Tämä
ei ole niiden todellinen tila, ei edes omassa ulottuvuudessamme. Miltä
esimerkiksi ihminen näyttää mikroskoopin läpi? Hänen koko kehonsa
on epäyhtenäinen, ja se koostuu pienistä molekyyleistä, jotka ovat aivan
kuin liikkeessä olevaa hiekkaa. Elektronit kiertävät ytimiä, ja koko keho
kiemurtelee ja liikkuu, eikä sen pinta ole sileä vaan epäsäännöllinen.
Sama pätee kaikkiin materiaalisiin asioihin maailmankaikkeudessa,
olipa kyse teräksestä, raudasta, kivestä tai mistä vain: kaikki niiden
sisältämien molekyylien osat ovat liikkeessä. Ette pysty näkemään
niiden kokonaista muotoa. Itse asiassa ne eivät ole vakaita. Myös tämä
pöytä kiemurtelee, mutta silmänne eivät näe sen todellisuutta. Näin
ollen tämä silmäpari voi luoda tällaisen väärän vaikutelman.
Kyse ei ole siitä, ettemme voisi nähdä mikrokosmisia asioita – ettei
meillä olisi tätä kykyä. Ihmisillä on se syntyessään, ja he näkevät asioita
tietylle mikrokosmiselle tasolle asti. Mutta juuri siksi, että meillä on
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nämä kaksi silmää tässä materiaalisessa ulottuvuudessa, saamme
väärän vaikutelman. Ne estävät meitä näkemästä. Tämän vuoksi
entisinä aikoina sanottiin, että niillä, jotka eivät tunnusta itselleen
näkymättömien asioiden olemassaoloa, on heikko valaistumiskyky.
Kultivointipiireissä tällaisia ihmisiä on aina pidetty harhakuvan erehdyttäminä ja eksyneinä tavallisten ihmisten keskelle. Uskonnot ovat aikojen
kuluessa opettaneet näin, ja myös meidän näkökulmastamme tässä on
totuuden jyvä.
Silmäparimme voi vakauttaa tämän aineellisen ulottuvuuden asiat
tällaiseen tilaan, mutta muuten sillä ei ole merkittäviä kykyjä. Kun
ihminen katsoo jotakin, kuva ei muodostu suoraan silmissä, vaan silmät
ovat ikään kuin kameran linssi: ne toimivat vain työkaluina. Linssi
pitenee tarkentaessaan kauas, ja myös silmämme tekevät suunnilleen
niin. Pimeässä silmäterät laajenevat, ja kun kameralla otetaan pimeässä
kuvia, sen himmenninaukko laajenee – muutoin valotus ei riitä ja
kuvasta tulee liian tumma. Ulkona kirkkaassa päivänvalossa silmäterät
supistuvat heti pieniksi. Muutoin häikäistyisitte ettekä näkisi mitään
selkeästi. Kamera toimii saman periaatteen mukaisesti: myös sen
aukon täytyy pienentyä. Sekin voi vain ottaa kuvia esineistä, ja sekin
on vain työkalu. Kun näemme asioiden olomuotoja, ihmisiä tai esineitä,
kuva muodostuu varsinaisesti aivoissa. Toisin sanoen informaatio
silmistämme kulkee näköhermoa pitkin käpyrauhasen alueelle aivojen
takaosaan ja kuvat heijastuvat sinne. Varsinaisesti näemme siis kuvia
käpyrauhasemme alueella. Myös nykyinen lääketiede ymmärtää tämän.
Kun puhumme taivaallisen silmän avaamisesta, tarkoitamme
näköhermon ohittamista ja kulmakarvojen välissä sijaitsevan kanavan
avaamista. Tällä tavoin käpyrauhanen voi nähdä suoraan ulos. Tästä
taivaallisen silmän avaamisessa on kyse. Jotkut teistä ajattelevat: ”Tuo ei
ole realistista. Silmäparimme toimii kaikesta huolimatta työkaluna, ja se
voi ottaa kuvia esineistä. Tämä on mahdotonta ilman silmiä.” Nykyinen
anatomian tutkimus on jo saanut selville, että käpyrauhasen etuosassa
on ihmissilmän täydellinen rakenne. Koska se sijaitsee kallon sisällä,
sitä on nimitetty surkastuneeksi silmäksi. Kultivoinnin maailmassa
suhtaudumme varauksella siihen, onko se surkastunut. Joka tapauksessa
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nykyinen lääketiede on tunnustanut, että ihmisaivojen keskellä on
silmä. Kanava, jonka avaamme, osoittaa juuri tähän paikkaan, ja tämä
sopii täysin nykylääketieteen ymmärrykseen. Kyseinen silmä ei luo
väärää kuvaa asioista kuten tavalliset silmämme: se näkee minkä tahansa
asian luonteen sekä materian olemuksen. Näin ollen henkilö, jonka
taivaallinen silmä on auki korkealla tasolla, voi läpäistä tämän ulottuvuuden ja nähdä muita aika-avaruuksia sekä näkymiä, joita tavalliset
ihmiset eivät näe. Henkilö, jonka taivaallinen silmä on auki alemmalla
tasolla, voi nähdä asioita seinien läpi tai ihmisruumiin sisään. Sillä on
tällaisia yliluonnollisia kykyjä.
Buddha-järjestelmä puhuu näkökyvyn viidestä tasosta: ne ovat
ruumiillinen näkö, taivaallinen näkö, viisauden näkö, Fa-näkö ja
buddha-näkö. Nämä ovat taivaallisen silmän viisi päätasoa, ja ne kaikki
jaetaan ylä-, keski- ja alatasoon. Tao-järjestelmä puhuu Fa-näön 9 kertaa
9 eli 81 tasosta. Avaamme kaikkien taivaallisen silmän, mutta emme
avaa sitä taivaallisen näön tasolle tai alemmas. Miksi? Vaikka istutte
täällä ja olette aloittaneet kultivoinnin, aloitatte kaikesta huolimatta
tavallisten ihmisten tasolta, ja teillä on paljon tavallisten ihmisten kiintymyksiä, joista ette vielä ole päässeet eroon. Jos taivaallinen silmänne
avattaisiin taivaallisen näön tasolle tai alemmas, teillä olisi kykyjä, joita
tavalliset ihmisetkin pitävät yliluonnollisina. Näkisitte asioita seinien
läpi tai ihmisruumiin sisään. Jos antaisimme tämän kyvyn suurille
joukoille ja avaisimme kaikkien taivaallisen silmän tälle tasolle, aiheuttaisimme vakavaa häiriötä tavalliselle maailmalle ja sekoittaisimme
sen asioita. Valtionsalaisuudet eivät pysyisi salassa; olisi yhdentekevää,
onko ihmisillä vaatteita yllään; näkisitte sisälle ihmisten koteihin, ja
kulkiessanne arpajaisten ohi nappaisitte itsellenne pääpalkinnot. Se
olisi kauheaa! Ajatelkaapa – jos kaikkien taivaallinen silmä avattaisiin
taivaallisen näön tasolle, olisiko kyseessä enää ihmisten yhteiskunta?
Yhteiskuntaa vakavasti häiritseviä ilmiöitä ei ehdottomasti sallita. Jos
todella avaisin taivaallisen silmänne tälle tasolle, kenties nimittäisitte
itsenne heti qigong-mestareiksi. Jotkut ihmiset ovat aina haaveilleet
tulevansa qigong-mestareiksi, ja nyt heidän taivaallinen silmänsä olisi
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vihdoin auennut ja he näkisivät potilaiden sisään. Enkö tällöin ohjaisi
teitä harhaan?
Mille tasolle näin ollen avaan taivaallisen silmänne? Avaan sen
suoraan viisauden näön tasolle. Jos se avattaisiin korkeammalle tasolle,
xīnxìnginne ei olisi riittävän hyvä, ja jos se avattaisiin alemmalle tasolle,
se häiritsisi vakavasti tavallisen maailman asiaintilaa. Viisauden näön
tasolla ette pysty näkemään asioita seinien läpi tai ihmisruumiin sisään,
mutta näette toisten ulottuvuuksien näkymiä. Mitä hyötyä siitä on? Se
voi lisätä luottamustanne harjoittamiseen. Kun todella näette asioita,
joita tavalliset ihmiset eivät näe, tunnette niiden olevan tosiaankin
olemassa. Riippumatta siitä, näettekö tällä hetkellä selvästi vai ette,
taivaallinen silmänne avataan tälle tasolle, sillä se on hyväksi harjoittamiselle. Todellinen Dafan harjoittaja pääsee samaan tulokseen tätä
kirjaa lukemalla, mikäli hän kurinalaisesti parantaa luonteenlaatuaan.
Mikä määrittää henkilön taivaallisen silmän tason? Asia ei ole niin,
että näkisitte kaiken, kun taivaallinen silmänne on avattu. Näin se ei
toimi. Tasot on luokiteltu. Mikä siis määrittää tason? Siihen vaikuttaa
kolme tekijää. Ensimmäinen on se, että taivaallisessa silmässä täytyy
olla kenttä, joka kulkee sisäpuolelta ulkopuolelle: nimitämme sitä
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ydin-qi’ksi. Mikä on sen tehtävä? Se on kuin television ruutu – jos
laitatte television päälle, eikä siinä ole fosforia tai muuta loistavaa
jauhetta, se on vain lamppu, joka loistaa muttei näytä kuvia. Fluoresoiva
jauhe mahdollistaa kuvien näkymisen. Tämä esimerkki ei tietenkään ole
aivan tarkka, koska me näemme suoraan, kun taas televisio näyttää kuvia
ruudun läpi. Karkeasti ottaen kyse on kuitenkin tästä. Tämä ydin-qi on
äärimmäisen arvokasta, ja se on tehty vielä hienommasta aineesta, jota
jalostetaan hyveestä. Tavallisesti jokaisen ydin-qi on erilaista. Ehkä vain
kaksi ihmistä kymmenestätuhannesta on samalla tasolla.
Taivaallisen silmän taso on suora ilmentymä maailmankaikkeutemme Fa’sta. Se on yliluonnollinen asia, joka liittyy läheisesti
henkilön xīnxìngiin. Jos henkilön luonteenlaatu on matalalla, hänen
tasonsa on matalalla – ja koska hänen tasonsa on matalalla, hän on
menettänyt enemmän ydin-qi’tään. Mutta jos jonkun luonteenlaatu
on korkea ja jos hän ei ole välittänyt elämässään maineesta, voitosta,
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ristiriidoista muiden kanssa, henkilökohtaisesta hyödystään sekä
kaikenlaisista inhimillisistä tunteista ja haluista, hänen ydin-qi’nsä on
luultavasti säilynyt paremmin. Kun hänen taivaallinen silmänsä aukeaa,
hän näkee näin ollen selvemmin. Alle kuusivuotias lapsi näkee todella
selvästi, kun hänen taivaallinen silmänsä on avattu. Sen avaaminen on
myös helppoa: voin tehdä sen yhdellä lauseella.
Tavallisen maailman ”vuolaassa virrassa ja suuressa värisammiossa”
ihmiset ovat menneet pilalle, joten monet asiat, joita he pitävät oikeina,
ovat itse asiassa vääriä. Eivätkö kaikki halua onnellisen elämän?
Tavoitellessaan onnellista elämää ihmiset kenties loukkaavat toisia,
vahvistavat omaa itsekkyyttään, riistävät muiden etuja sekä käyttävät
muita hyväkseen ja vahingoittavat heitä. Omien hyötyjensä vuoksi he
taistelevat ja kilpailevat tavallisten ihmisten keskuudessa. Eivätkö he
riko maailmankaikkeuden luonnetta vastaan? On siis mahdollista, että
asiat, joita ihmiset pitävät hyvinä, eivät välttämättä ole aidosti hyviä.
Aikuiset usein opettavat lapsilleen pienestä pitäen, että heidän täytyy
olla nokkelia, jotta he pystyisivät pitämään puoliaan maailmalla. Mutta
tämä ”nokkeluus” on maailmankaikkeuden näkökulmasta väärin. Me
seuraamme asioiden luonnollista kulkua, eikä meidän pitäisi antaa
painoarvoa henkilökohtaiselle voitolle. Nokkela henkilö tavoittelee
omaa etuaan. ”Jos joku kiusaa sinua, mene etsimään hänen opettajansa
ja vanhempansa.” ”Jos näet rahan kadulla, poimi se taskuusi” – lasta
opetetaan tällä tavoin. Kasvaessaan vanhemmaksi lapsi omaksuu
yhä enemmän tällaisia asioita, ja asteittain hänestä tulee tavallisessa
maailmassa yhä itsekkäämpi. Hän hyötyy muiden kustannuksella ja
menettää näin ollen hyvettään.
Hyve on ainetta. Se ei häviä, vaikka menetätte sitä, vaan siirtyy
toisille ihmisille. Ydin-qi kuitenkin häviää. Jos joku on lapsuudessaankin ovela ja tavoittelee intohimoisesti omaa hyötyään ja voittoaan,
hän ei voi nähdä selvästi taivaallisella silmällään, kun se on avautunut.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei se enää koskaan onnistuisi. Miksi
ei? Kultivoinnin aikana yritämme palata takaisin alkuperäiseen,
todelliseen itseemme, joten sinnikkään harjoittamisen myötä voimme
täydentyä ja uudistua. Tämän vuoksi teidän täytyy kiinnittää huomiota
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luonteenlaatuunne. Painotamme kokonaisvaltaista kehitystä ja itsenne
kohottamista. Jos xīnxìnginne paranee, kaikki muu seuraa perässä. Jos
se ei parane, taivaallisessa silmässänne sijaitseva pieni määrä ydin-qi’tä
ei myöskään uudistu. Periaate on tämä.
Toinen tekijä on se, että jos hyvän synnynnäisen perustan omaava
henkilö harjoittaa qigongia itsekseen, hänen taivaallinen silmänsä
voi myös avautua. Usein ihmiset säikähtävät, kun heidän taivaallinen
silmänsä aukeaa. Miksi he pelästyvät? Monilla ihmisillä on tapana
harjoittaa qigongia keskiyön tienoilla – silloin, kun on pimeää ja hiljaista.
Harjoittaessaan henkilö voi yllättäen nähdä suuren silmän edessään ja
säpsähtää. Tämä säikähdys on melkoinen, eikä hän uskalla enää tehdä
harjoituksia. Pelottavaa! Iso silmä tuijotti häntä ja räpytteli, vieläpä
niin selvästi. Tämän vuoksi jotkut nimittävät sitä ”demonin silmäksi”,
kun taas toiset kutsuvat sitä ”buddhan silmäksi” ja niin edelleen. Itse
asiassa kyseessä on oma silmänne. Kultivointi riippuu tietysti teistä,
gongin muuntaa mestarinne. Harjoittajan gongin muuntaminen on
erittäin monimutkainen prosessi toisissa ulottuvuuksissa. Kehossanne
ei tapahdu muutoksia vain yhdessä vaan kaikissa ulottuvuuksissa.
Voisitteko tehdä sen itse? Ette. Mestari järjestää nämä asiat; sen tekee
mestari. Tämän vuoksi sanomme, että ”kultivointi riippuu omista
ponnistuksistanne, gongin muuntaa mestarinne”. Teillä voi olla vain
tällainen toive, mutta todellisuudessa mestari pitää näistä asioista
huolen.
Jotkut ihmiset avaavat taivaallisen silmänsä itsenäisesti harjoittamalla. Kutsumme sitä omaksi silmäksenne, mutta ette voi itse
kehittää sitä. Joillakin ihmisillä on mestari, joka kehittää heille silmän,
kun hän on huomannut taivaallisen silmän auenneen. Sitä kutsutaan
todelliseksi Silmäksi. Joillakin ei tietenkään ole mestaria, mutta mahdollisesti heidän ohitseen kulkee jokin mestari. Buddha-järjestelmän
mukaan ”buddhia on kaikkialla”, mikä tarkoittaa, että heitä on joka
puolella – heitä on niin monia. Toiset sanovat: ”Jumalolentoja on metrin
korkeudella päänne yläpuolella”, mikä tarkoittaa, että heitä todella
on lukemattomia. Jos ohikulkeva mestari huomaa, että olette harjoittaneet hyvin ja että taivaallinen silmänne on auki ja tarvitsette Silmän,
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hän kehittää teille sellaisen, mikä lasketaan kaikesta huolimatta oman
kultivointinne saavutukseksi. Pelastuksen tarjoamiseen ihmisille ei liity
ehtoja, hintaa, palkintoa tai mainetta. He ovat paljon ylevämpiä kuin
tavallisten ihmisten roolimallit ja toimivat näin silkasta hyväntahtoisesta
myötätunnosta.
Huomaatte erään asian, kun taivaallinen silmänne on auennut:
silmänne tuntuvat pahasti häikäistyneiltä ja ärtyneiltä. Varsinaisesti
silmänne eivät häikäisty, vaan käpyrauhasenne häikäistyy, mutta
tuntuu siltä kuin kyse olisi silmistänne. Tämä johtuu siitä, ettei teillä
vielä ole mainittua Silmää. Kun tämä Silmä annetaan teille, fyysiset
silmänne eivät enää tunnu häikäistyneiltä. Jotkut harjoittajat voivat
tuntea tai nähdä tämän Silmän. Sen luonne on sama kuin maailmankaikkeudella, joten se on viaton ja utelias. Se katsoo teihin nähdäkseen, onko
taivaallinen silmänne auki ja pystyttekö näkemään sillä, ja se katsoo
myös sisällenne. Tässä vaiheessa taivaallinen silmänne on auennut –
säikähdätte, kun näette sen yhtäkkiä katsovan teitä. Kyseessä on oma
Silmänne, ja tästä lähtien näette asioita tällä Silmällä. Vaikka taivaallinen
silmänne olisi auki, ilman tätä Silmää ette pysty näkemään mitään.
Kolmas tekijä liittyy niihin eroihin, jotka ilmenevät eri ulottuvuuksissa, kun kultivointitasonne kohoaa ylemmäs. Tämä asia on se,
joka todella määrittää tason. Pääkanavan lisäksi on olemassa myös
monia sivukanavia, joiden kautta on mahdollista nähdä asioita. Buddhajärjestelmän mukaan kehon jokainen huokonen on silmä, kun taas
Tao-järjestelmän mukaan kehon kaikki ”aukot” (qiào) – toisin sanoen
kaikki akupunktiopisteet – ovat silmiä. Tämä viittaa tietysti vain
erääseen Fa’n muodonmuutokseen kehossa: siihen, että voitte nähdä
kehon kaikilla osilla.
Tasossa, josta nyt puhumme, ei kuitenkaan ole kyse tästä.
Pääk anavan lisäksi eri paikoissa on useita suuria sivukanavia,
esimerkiksi kulmakarvojen yläpuolella, silmäluomien ylä- ja alapuolella
sekä shangen-akupunktiopisteessä nenän juuressa. Ne määrittävät tason,
jolle voitte murtautua. Tietysti, jos keskivertoharjoittaja näkee asioita
näillä alueillaan, hän on yltänyt varsin korkealle tasolle. Jotkut ihmiset
näkevät asioita myös fyysisillä silmillään. He ovat harjoituksen myötä
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onnistuneet täysin kultivoimaan silmänsä, joilla on erilaisia yliluonnollisia kykyjä. Mutta jos he eivät pysty käyttämään silmiään hyvin, he
näkevät vain yhden asian näkemättä toisia, eikä tämä riitä mihinkään.
Tämän vuoksi jotkut näkevät tämän maailman toisella silmällä ja
toisen puolen toisella. Tämän (oikeanpuoleisen) silmän alapuolella ei
kuitenkaan ole sivukanavaa, mikä liittyy suoraan Fa’han, sillä ihmisillä
on tapana käyttää oikeaa silmäänsä tehdessään pahoja asioita. Tästä
syystä minkäänlaisia sivukanavia ei ole oikean silmän alla. Viittaan edellä
siis muutamiin niistä suurista sivukanavista, jotka kehittyvät maallisen
Fa’n kultivoinnin aikana.
Kun henkilö saavuttaa äärimmäisen korkean tason ylimaallisen
Fa’n kultivoinnissa, muodostuu silmä, joka muistuttaa verkkosilmää.
Tarkemmin sanottuna koko kasvojen yläosaan kehittyy suuri silmä,
joka muodostuu lukemattomista pienistä silmistä. Jotkut suuret
valaistuneet olennot todella korkeilla tasoilla ovat kultivoineet
uskomattoman määrän silmiä joka puolelle kasvojaan. Kaikki heidän
silmänsä näkevät tämän suuren silmän kautta – he näkevät mitä tahansa
ja kaikki tasot samanaikaisesti. Nykyään eläin- ja hyönteistieteilijät
tutkivat kärpäsiä. He ovat havainneet, että kärpäsillä on isot silmät,
jotka mikroskoopissa näyttävät muodostuvan lukemattomista pienistä
silmistä. He nimittävät sellaista verkkosilmäksi. Tämä tilanne saattaa
tulla vastaan, kun harjoittaja saavuttaa äärimmäisen korkean tason,
mutta se edellyttää tathāgatan tason moninkertaista ylitystä. Tavallinen
ihminen ei kuitenkaan näe sitä, eikä se myöskään näy keskitasolla. Heille
tällainen henkilö näyttää normaalilta, koska silmä sijaitsee toisessa
ulottuvuudessa. Kyse on murtautumisesta eri tasoille – toisin sanoen
siitä, voiko henkilö saavuttaa eri ulottuvuuksia.
Olen pääpiirteissään kuvaillut teille taivaallisen silmän rakenteen.
Avaamme taivaallisen silmänne ulkoisella voimalla, joten se käy
nopeammin ja helpommin. Kun puhun taivaallisesta silmästä, jokainen
teistä tuntee otsansa kiristyvän – lihakset tuntuvat kerääntyvän
yhteen ja porautuvan sisäänpäin. Eikö niin? Juuri näin. Tunnette
sen kaikki, kun todella luovutte kiintymyksistänne ja keskitytte
Falun Dafan oppimiseen; se painautuu sisäänpäin suurella voimalla.

Toinen luento

59

Avaamme taivaallisen silmänne lähettämällä erityistä tähän tarkoitettua
gongia. Samalla lähetämme myös Faluneita korjaamaan sen puolestanne.
Puhuessamme taivaallisesta silmästä avaamme sen kaikille, mikäli he
harjoittavat Falun Dafaa. Kaikki eivät kuitenkaan näe asioita selvästi
tai lainkaan. Tämä liittyy suoraan teihin itseenne. Älkää silti välittäkö,
vaikka ette pystyisi näkemään. Jatkakaa vain kultivointianne maltillisesti.
Pystytte asteittain näkemään asioita, kun jatkuvasti nostatte tasoanne,
ja sumea näkönne kirkastuu vähitellen. Kunhan vain harjoitatte
kultivointia ja lujitatte tahtonne, saatte takaisin kaiken sen, minkä olette
menettäneet.
Taivaallinen silmä on suhteellisen vaikea avata itsenäisesti. Kerron
teille muutamista tavoista, joita ihmiset käyttävät avatakseen taivaallisen
silmänsä. Jotkut katsovat sisäisesti otsaansa ja taivaallista silmäänsä
meditoidessaan, ja he huomaavat otsansa olevan pimeä – siellä ei näy
mitään. Ajan myötä he havaitsevat vaaleutta otsassaan. Jatkettuaan
kultivointia jonkin aikaa he huomaavat otsassaan asteittain voimistuvaa
kirkkautta, joka sitten muuttuu punaiseksi. Tällöin se puhkeaa kukkaan
kuin nuppu, joka yhtäkkiä avaa terälehtensä; olette nähneet tämän
televisiossa tai elokuvissa. Näkymä on tällainen. Punainen väri on
ensin tasaista, sitten se pullistuu keskeltä ja puhkeaa kukkaan. Edes
kahdeksan tai kymmenen vuotta ei välttämättä riitä siihen, että se
puhkeaa kokonaan, koska koko taivaallinen silmä on tukossa.
Joidenkin ihmisten taivaallinen silmä ei kuitenkaan ole tukossa.
Heillä on kanava, mutta he eivät ole ennen harjoittaneet qigongia, eikä
heillä ole aiemmin ollut energiaa. Kun he näin ollen alkavat harjoittaa,
musta ja pyöreä asia ilmestyy heidän silmiensä eteen. Harjoitettuaan
vähän aikaa he huomaavat sen muuttuvan valkoiseksi ja sitten kirkkaaksi.
Tämän jälkeen se kirkastuu yhä enemmän, ja heidän silmänsä tuntuvat
häikäistyneiltä. Tämän vuoksi jotkut sanovat ”näkevänsä auringon” tai
”näkevänsä kuun”. Itse asiassa he eivät nähneet aurinkoa tai kuuta. Mitä
he sitten näkivät? Kyse on heidän omasta kanavastaan. Jotkut ihmiset
tekevät nopeita läpimurtoja tasossaan, ja kun Silmä on asetettu heihin,
he näkevät asioita heti. Toisille se on varsin vaikeaa. Harjoittaessaan
qigongia he tuntevat juoksevansa tätä kanavaa ulospäin – se on kuin
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jokin tunneli tai kaivo. Jopa nukkuessaan heistä tuntuu siltä, että he
juoksevat ulospäin. Jotkut tuntevat aivan kuin ratsastavansa nopeasti
hevosella, jotkut tuntevat lentävänsä, jotkut juoksevansa ja jotkut
kiitävänsä eteenpäin autolla. Koska taivaallinen silmä on hyvin vaikea
avata itsenäisesti, heistä tuntuu aina siltä, etteivät he pääse loppuun
asti. Tao-järjestelmä pitää ihmiskehoa pienenä maailmankaikkeutena.
Jos kyseessä on pieni maailmankaikkeus – ajatelkaapa – matka otsasta
76
käpyrauhaseen on suunnattoman pitkä. Tämän vuoksi heistä tuntuu
aina siltä kuin he syöksyisivät ulospäin mutta eivät koskaan saavuttaisi
loppua.
Tao-järjestelmä pitää siis ihmiskehoa pienenä maailmankaikkeutena,
mikä on varsin järkeenkäypää. Tämä ei tarkoita, että sen kokoonpano ja
rakenne olisivat samanlaiset kuin maailmankaikkeudella; sillä ei viitata
kehon muotoon tässä aineellisessa ulottuvuudessa. Me kysymme: miten
nykytiede ymmärtää fyysisen kehon olemuksen soluja pienemmällä
mikroskooppisella tasolla? Se koostuu erilaisista molekyylirakenteista,
ja molekyylejä pienempiä osia ovat atomit, protonit, ytimet, elektronit
ja kvarkit. Pienin tunnettu mikroskooppinen partikkeli on nimeltään
neutriino. Mikä on sitten absoluuttisesti pienin mikroskooppinen
partikkeli? Sitä on todellakin mahdotonta tutkia. Myöhempinä
vuosinaan Sakyamuni sanoi: ”Se on niin suuri, ettei sillä ole ulkolaitaa
ja niin pieni, ettei sillä ole sisusta.” Mistä on kyse? Tathāgatan tasolla
maailmankaikkeus vaikuttaa niin suunnattomalta, ettei sen ulkoreunaa
voi nähdä, ja niin pieneltä, ettei myöskään materian pienimpiä
mikroskooppisia hiukkasia voi havaita. Tämän vuoksi hän sanoi: ”Se
on niin suuri, ettei sillä ole ulkolaitaa ja niin pieni, ettei sillä ole sisusta.”
Sakyamuni puhui myös kolmentuhannen suunnattoman maailman
teoriasta. Hän sanoi, että tämän maailmankaikkeutemme Linnunratagalaksilla on kolmetuhatta planeettaa, joilla on eläviä ihmisten kaltaisia
olentoja fyysisine ruumiineen. Hän myös sanoi, että hiekanjyvässä on
kolmetuhatta tämänkaltaista suunnatonta maailmaa. Hiekanjyvä on siis
aivan kuin maailmankaikkeus, jossa on älyllisiä ihmisolentoja, tällaisia
planeettoja sekä vuoria ja jokia. Kuulostaa varsin uskomattomalta!
Jos tämä pitää paikkansa, niin ajatelkaapa: onko näissä maailmoissa
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hiekkaa? Eikö myös niiden jokaisessa hiekanjyvässä ole kolmetuhatta
suunnatonta maailmaa – ja eikö näissä kolmessatuhannessa suunnattomassa maailmassa ole myös hiekkaa? Eikö jokaisessa tällaisessa
hiekanjyvässä ole edelleen kolmetuhatta suunnatonta maailmaa? Niinpä
tathāgatan tasolla sen loppua ei voi nähdä.
Sama pätee ihmisen soluihin molekyylitasolla. Ihmiset pohtivat
maailmankaikkeuden suuruutta. Voin kertoa, että tällä maailmankaikkeudella on rajansa, mutta jopa tathāgatan tasolla se vaikuttaa
rajattomalta ja äärettömän suurelta. Mutta ihmiskehon sisäpuoli
– molekyyleistä kaikkein pienimpiin mikrokosmisiin hiukkasiin –
on yhtä suuri kuin tämä maailmankaikkeus. Tiedän, että tätä on
vaikea käsittää. Kun ihminen tai muu elämänmuoto luodaan, hänen
luonteensa ja olemuksensa ainutkertaiset elementit ovat jo muodostuneet äärimmäisessä mikrokosmoksessa. Näin ollen nykyinen tiede on
tutkimuksessaan kaukana tästä. Ihmiskuntamme tieteen ja teknologian
taso on varsin alhainen, jos sitä vertaa älyllisesti korkeampien olentojen
saavuttamaan tasoon koko maailmankaikkeuden muilla planeetoilla. Me emme pysty edes murtautumaan ulottuvuuksiin, jotka
ovat olemassa samanaikaisesti samassa paikassa, kun taas ”lentävät
lautaset” muilta planeetoilta pystyvät kulkemaan suoraan toisissa ulottuvuuksissa. Tällöin aika-avaruuden käsite muuttuu, joten ne tulevat ja
menevät silmänräpäyksessä – niin nopeasti, ettei ihmismieli pysty sitä
hyväksymään.
Taivaallisesta silmästä puhuessani mainitsin, että voitte tuntea aivan
kuin syöksyisitte ulospäin käytävässä, joka vaikuttaa suunnattomalta ja
loputtomalta. Jotkut ihmiset voivat nähdä toisenlaisia asioita: he eivät
tunne syöksyvänsä kanavaa pitkin, vaan he tuntevat kiitävänsä ulospäin
leveällä ja loputtomalla tiellä, jonka molemmilla puolilla on vuoria,
jokia ja kaupunkeja. Tämä voi kuulostaa vielä uskomattomammalta.
Muistan erään qigong-mestarin sanoneen: ”Jokaisessa ihmiskehon
huokosessa on kaupunki, jossa junat ja autot kulkevat.” Tämän
kuullessaan ihmiset hämmästyivät eivätkä käsittäneet, mistä on kyse.
Tiedämme, että aineelliset asiat koostuvat mikroskooppisilla tasoilla
molekyyleistä, atomeista ja protoneista yhä pienempiin hiukkasiin asti.
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Jos jokaisella tasolla voisitte nähdä kyseisen tason sellaisenaan yhden
pisteen sijasta – jos näkisitte molekyylien tason sellaisenaan, atomien
tason sellaisenaan, protonien tason sellaisenaan, ytimien tason sellaisenaan – niin näkisitte toisten ulottuvuuksien olemassaolon muodot.
Kaikki materia, mukaan lukien ihmiskeho, on samanaikaisesti olemassa
maailmankaikkeuden ulottuvuuksien eri tasojen kanssa ja yhteydessä
niihin. Kun moderni fysiikka tutkii aineen mikroskooppisia hiukkasia,
se tutkii kerrallaan vain yhtä hiukkasta, joka hajotetaan, ja atomiytimen
elementtejä tutkitaan fission jälkeisessä olomuodossa. Jos meillä olisi
käytössämme instrumentti, joka näyttäisi kunkin tason kokonaisuuden
eli kaikki atomien osat tai molekyylien osat omalla tasollaan, tai jos itse
näkisitte tämän, olisitte läpäisseet tämän ulottuvuuden ja nähneet toisen
ulottuvuuden todellisuuden. Ihmiskeho vastaa ulkoisia ulottuvuuksia,
ja niillä kaikilla on tällaisia olemassaolon muotoja.
Jos henkilö yrittää avata taivaallisen silmänsä itsenäisesti, siihen
liittyy muitakin tilanteita. Olemme ennen kaikkea puhuneet vain
yleisimmistä ilmenemismuodoista. Jotkut ihmiset esimerkiksi näkevät
taivaallisen silmänsä pyörivän. Tao-järjestelmän qigongia harjoittavat
ihmiset näkevät pyörintää taivaallisen silmänsä sisällä, ja kun taiji-levy
napsahtaa halki, he näkevät asioita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että
päässänne olisi taiji. Mestarinne on alussa vain asettanut teihin joukon
asioita, joista yksi on taiji. Hän on sulkenut taivaallisen silmänne, ja kun
sen on aika aueta, taiji halkeaa. Mestarinne on tarkoituksella järjestänyt
asian näin, eikä päässänne ole alun perin ollut mitään tällaista.
Jotkut ihmiset tavoittelevat taivaallisen silmän aukeamista, mutta
mitä enemmän he harjoittavat, sitä vähemmän se aukeaa. Minkä
vuoksi? He eivät käsitä, mistä on kyse. Tärkein syy on se, ettette voi
tavoitella taivaallista silmää: mitä enemmän tavoittelette jotakin,
sitä vähemmän saatte. Kun henkilö haluaa sitä epätoivoisesti, se ei
ainoastaan jää avautumatta – vielä pahempaa on se, että tällöin taivaallisesta silmästä vuotaa jotakin, joka ei varsinaisesti ole mustaa eikä
valkoista, ja se peittää hänen taivaallisen silmänsä. Jonkin ajan kuluttua
se muodostaa suuren kentän, ja mitä enemmän sitä vuotaa ulos, sitä
enemmän sitä kerääntyy. Mitä epätodennäköisempää on taivaallisen
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silmän aukeaminen ja mitä enemmän henkilö sitä tavoittelee, sitä
enemmän tätä ainetta vuotaa, ja loppujen lopuksi se kietoo vaippaansa
koko kehon. Sen tiheys voi olla suuri, ja kenttä voi olla jopa valtava.
Vaikka tällaisen henkilön taivaallinen silmä todella avautuisi, hän ei
näkisi sillä, koska hänen oma kiintymyksensä on peittänyt sen. Jos
hän ei vastaisuudessa juurikaan ajattele asiaa ja pääsee täysin eroon
tästä kiintymyksestään, kenttä häviää vähitellen. Kuitenkin siitä eroon
pääseminen edellyttää piinallista ja pitkää kultivoinnin harjoittamista.
Asian ei tarvitse olla näin. Jotkut eivät vain ymmärrä. Opettajat neuvovat
heitä olemaan tavoittelematta sitä, mutta he eivät kerta kaikkiaan usko
ja jatkavat itsepäisesti sen tavoittelua, mikä johtaa täysin päinvastaiseen
lopputulokseen.
Etänäköisyyden yliluonnollinen kyky
Eräs taivaalliseen silmään suoraan liittyvä kyky on nimeltään
etänäköisyys. Jotkut ihmiset sanovat: ”Vaikka istun tässä, näen asioita,
jotka tapahtuvat Pekingissä ja Yhdysvalloissa sekä maailman toisella
puolen.” Jotkut eivät ymmärrä tätä, eikä asialle ole tieteellistä selitystä.
Kuinka tämä on mahdollista? Osa ihmisistä selittää sen tavalla tai
toisella, mutta heidän selityksensä eivät ole kovin mielekkäitä. He
pohtivat, kuinka joillakin ihmisillä voi olla näin ihmeellinen kyky.
Kyse ei kuitenkaan ole tällaisesta asiasta. Maallisessa Fa’ssa kultivoivilla
ihmisillä ei ole tällaista kykyä. He näkevät asioita vain määrätyssä
ulottuvuudessa; tämä koskee etänäköisyyden ohella myös monia muita
yliluonnollisia kykyjä. Enimmilläänkään heidän kykynsä kantama ei
saavuta asioita, jotka ylittävät tämän ihmisten asuttaman materiaalisen
ulottuvuuden. Normaalisti nämä kyvyt eivät ylitä edes heidän oman
kehonsa ulottuvuuskenttää.
Tietyssä ulottuvuudessa ihmiskeholla on kenttä. Se on erilainen
kuin hyveen kenttä: se on eri ulottuvuudessa mutta samankokoinen.
Tämä kenttä vastaa maailmankaikkeutta. Mikä tahansa ulkoinen asia
maailmankaikkeudessa voi heijastua tänne omaan kenttäänne – kaikki
asiat voivat heijastua. Kyse on heijastuneista kuvista; ne eivät ole
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todellisuutta. Esimerkiksi Yhdysvallat ja Washington D.C. sijaitsevat
tällä maapallolla, ja ne heijastuvat henkilön kenttään, mutta kyse on
vain kuvajaisista. Näiden kuvajaisten olemassaolo on kaikesta huolimatta
aineellinen, ja koska ne ovat vastaavia heijastumia, ne muuttuvat näissä
paikoissa tapahtuvien muutosten mukaisesti. Näin ollen ilmiössä, jota
jotkut nimittävät ”etänäköisyyden kyvyksi”, on kyse siitä, että henkilö
näkee asioita omassa ulottuvuuskentässään. Harjoittaessaan kultivointia
ylimaallisessa Fa’ssa hän ei enää näe asioita tällä tavoin. Hän näkee
suoraan, ja tätä kutsutaan Buddha-Fa’n jumalalliseksi voimaksi (fófǎ
shéntōng). Tällainen voima on vertaansa vailla.
Mistä etänäköisyydessä on siis kyse maallisessa Fa’ssa? Selitän sen
teille kaikille. Mainitun kentän ulottuvuudessa henkilön otsassa on
peili. Ihmisellä, joka ei harjoita qigongia, se on suuntautunut sisäänpäin,
mutta harjoittajan peili kääntyy ympäri. Kun henkilön etänäköisyyden
kyky on tulossa esille, peili alkaa pyöriä edestakaisin. Tiedämme, että
sekunnissa 24 kuvaa näyttävä filmi vaikuttaa jatkuvalta liikkeeltä,
mutta alle 24 kuvaa sekunnissa saa liikkeen nykimään. Peili pyörii
nopeammin kuin 24 kertaa sekunnissa. Kuvajaiset jäävät sen pinnalle,
ja se kääntyy ympäri näyttääkseen ne teille, ja kun se kääntyy uudelleen,
kuvat pyyhkiytyvät. Sitten siihen jää taas kuvia, ja se kääntyy, kuvat
pyyhkiytyvät, ja peili pyörii jatkuvasti. Näin ollen näette liikettä; se
näyttää teille kaappaamiaan kuvia omaan ulottuvuuskenttäänne heijastuneista asioista, jotka vastaavat suuremman maailmankaikkeuden asioita.
Kuinka on sitten mahdollista nähdä oman kehonsa taakse? Peili
on niin pieni, joten kuinka se voi heijastaa kaiken kehonne ympärillä?
Tiedämme, että kun henkilön taivaallinen silmä avautuu taivaallista
näköä korkeammalle tasolle, ja kun se on juuri saavuttamassa viisauden
näön tason, se on murtautumassa pois tästä ulottuvuudestamme.
Tällöin – kun se on juuri ylittämässä sitä, mutta ei ole aivan vielä tehnyt
läpimurtoa – taivaallisessa silmässä tapahtuu muutos. Katsoessanne
sillä huomaatte aineellisten asioiden, ihmisten ja seinien kadonneen.
Materia on hävinnyt. Toisin sanoen tarkemmin katsoessanne havaitsette,
ettei teitä itseänne ole enää tässä ulottuvuudessa; ainoa asia ulottuvuuskenttänne alueella on peili. Mutta tämä peili ulottuvuuskentässänne
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on yhtä suuri kuin koko ulottuvuuskenttänne, joten pyöriessään
edestakaisin se voi heijastaa mitä tahansa. Ulottuvuuskenttänne
puitteissa se voi näyttää kaiken, kunhan kyse on jostakin, joka vastaa
maailmankaikkeudessa olevaa asiaa. Tätä nimitämme etänäköisyyden
yliluonnolliseksi kyvyksi.
Niiden, jotka tutkivat ihmiskehoa tieteen keinoin, on helppo torjua
tämän kyvyn olemassaolo. Kerron teille, miksi asia on näin. Sanotaanpa,
että joku haluaa tietää, mitä hänen sukulaisensa Pekingissä tekee. Kun
sukulaisen nimi ja yleiset tiedot on annettu, etänäköinen henkilö
pystyy näkemään hänet. Hän kertoo, miltä rakennus näyttää, kuinka
ovesta pääsee sisään ja millä tavoin huone on sisustettu. Kaikki tämä
on tarkkaa kuvausta. Mitä sukulainen tekee? Kyseinen henkilö sanoo
hänen kirjoittavan. Asian todenperäisyys varmistetaan soittamalla
tälle sukulaiselle, ja häneltä kysytään: ”Mitä teet juuri nyt?” – ”Syön
ateriaa”. Eikö tämä ole ristiriidassa sen kanssa, mitä kyseinen henkilö
näki? Tämän vuoksi kyvyn olemassaoloa ei ole aiemmin tunnustettu.
Kuitenkin tämä henkilö kuvaili ympäristöä aivan oikein. Tämä johtuu
aikaerosta: meidän ulottuvuudessamme ja ajassamme, joita nimitämme
aika-avaruudeksi, on erilainen aika verrattuna siihen aika-avaruuteen,
jossa tämä kyky on olemassa. Näiden kahden puolen aikakäsitykset
poikkeavat toisistaan. Aikaisemmin hän kirjoitti, ja nyt hän syö. Aikaero
on tämänkaltainen. Tämän vuoksi sellaiset ihmiskehon tutkijat, jotka
tekevät päätelmiä ja tutkivat asioita tavanmukaisten teorioiden ja
nykytieteen pohjalta, eivät kymmenessätuhannessa vuodessakaan
saa hedelmällisiä tuloksia. Kyse on alun alkaenkin tavallisia ihmisiä
korkeammista asioista. Ihmisten ajattelun pitää muuttua, eikä heidän
enää pitäisi yrittää ymmärtää näitä asioita sillä tavoin.
Kohtalon tietämisen yliluonnollinen kyky
Toinen taivaalliseen silmään suoraan liittyvä kyky on kohtalon
tietäminen. Nykyään kuusi yliluonnollista kykyä on tunnistettu
ympäri maailmaa, ja niihin kuuluvat muun muassa taivaallinen silmä,
etänäköisyys sekä kohtalon tietäminen. Mitä on kohtalon tietäminen?
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Kyse on siitä, että joku pystyy tietämään toisen henkilön tulevaisuuden ja menneisyyden; jos kyky on voimakas, hän pystyy tietämään
yhteiskuntien nousun ja rappion; jos kyky on vielä voimakkaampi,
hän pystyy näkemään kaikkien kosmisten muutosten lainalaisuudet.
Tällainen on kohtalon tietämisen yliluonnollinen kyky. Koska materia
on liikkeessä ja noudattaa tiettyä lainalaisuutta, kaikella materialla
erityisessä ulottuvuudessa on oma olemassaolon muotonsa lukuisissa
muissakin ulottuvuuksissa. Annan teille esimerkin. Kun henkilön
keho liikkuu, kaikki solut hänen kehossaan liikkuvat sen mukana, ja
kaikki molekyylit, protonit, elektronit ja pienimmät elementit – kaikki
elementit mikrokosmoksessa – liikkuvat samalla. Mutta niillä on lisäksi
omat, itsenäiset olomuotonsa. Niin ikään kehon muodot eri ulottuvuuksissa muuttuvat.
Emmekö olekin puhuneet materian häviämättömyydestä? Tietyssä
ulottuvuudessa kaikki, mitä henkilö on tehnyt – jos hän esimerkiksi
tekee jotain kättään heilauttamalla – on aineellisesti olemassa. Ihmisten
kaikki teot jättävät kuvan ja viestin. Toisissa ulottuvuuksissa nämä asiat
eivät häviä, vaan ne jäävät sinne ikuisesti. Yliluonnollisia kykyjä omaavat
ihmiset näkevät näitä kuvia ja tietävät tällä tavoin menneisyydessä
tapahtuneita asioita. Kun teillä tulevaisuudessa on kohtalon tietämisen
kyky, voitte huomata tämän päivän luennon olevan yhä olemassa tässä
muodossaan. Se on jo nyt olemassa. Tietyssä ulottuvuudessa, jossa ei
ole aikakäsitystä, ihmisen koko elämä on samanaikaisesti olemassa
jo hänen syntyessään. Joidenkin ihmisten tapauksessa siellä on jopa
enemmän kuin yksi elämä.
Jotkut voivat ajatella: ”Eikö tämä tarkoita, että yksilölliset ponnistukset itsemme muuttamiseksi ovat tarpeettomia?” He eivät pysty
hyväksymään tällaista. Itse asiassa henkilön omat ponnistukset
voivat muuttaa pieniä asioita hänen elämässään. Jotkut pienet asiat
elämässänne voivat muuttua tällä tavoin – mutta juuri sen vuoksi,
että yritätte kovasti muuttaa asioita, voitte saada karmaa. Muutoin
kysymystä karman keräämisestä ei olisi olemassa, puhumattakaan siitä,
että tekisitte hyviä tai pahoja tekoja. Kun henkilö ehdottomasti vaatii,
että asiat tehdään tietyllä tavalla, hän voi käyttää muita hyväkseen,
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joten hän on tehnyt pahan teon. Olemmekin kerran toisensa jälkeen
todenneet, että kultivoinnissa teidän pitäisi seurata asioiden luonnollista
kulkua. Kyse on tästä. Saatatte vahingoittaa muita ihmisiä yrittäessänne
kovasti. Jos jokin asia ei kuulu elämäänne, mutta saattekin sen, vaikka se
kuuluisi yhteiskunnassa jollekin toiselle ihmiselle, jäätte hänelle velkaa.
Kun kyse on suurista asioista, tavallinen ihminen ei voi lainkaan
muuttaa niitä. On kuitenkin olemassa eräs tapa: jos henkilö tekee vain
pahoja tekoja, eikä mikään ole hänelle liian pahaa, hän voi muuttaa
elämänsä. Hänellä on kuitenkin edessään täydellinen tuho. Korkealta
tasolta katsottuna voimme nähdä, että henkilön kuollessa hänen
alkusielunsa ei häviä. Miksi alkusielu ei sitten häviä? Olemme itse
asiassa havainneet, että kuoleman jälkeen ihmisen ruumis ruumishuoneella on vain tämän ulottuvuuden soluista koostuva keho. Hänen
sisäelimensä, kudoksensa ja ruumiinsa kaikki solut, jotka sijaitsevat
tässä ulottuvuudessa, on karistettu. Kuitenkaan hänen muissa ulottuvuuksissa sijaitsevat kehonsa, jotka koostuvat mikroskooppisista
materian osista, eli molekyylejä, atomeja, protoneja (ja niin edelleen)
pienemmistä partikkeleista, eivät ole kuolleet. Ne ovat olemassa toisissa
ulottuvuuksissa – ne ovat yhä elossa mikrokosmisissa ulottuvuuksissa.
Henkilöllä, joka tekee vain pahoja tekoja, on edessään kaikkien
solujensa täydellinen hajoaminen. Buddhalaisuudessa tätä kutsutaan
”sielun ja ruumiin tuhoutumiseksi”.
On olemassa myös toinen keino, jolla henkilö voi muuttaa elämänsä,
ja tämä on oikeastaan ainoa keino. Kyse on siitä, että hän aloittaa
kultivoinnin polulla ja pysyy sillä. Miksi kultivoinnin harjoittaminen voi
muuttaa hänen elämänsä? Kuka voisi noin vain muuttaa sellaisen asian?
Kun henkilö ajattelee kultivoinnin aloittamista, tämä ajatus loistaa
esille tullessaan kuin kulta ja vavisuttaa kymmensuuntaista maailmaa.
(Buddha-järjestelmän näkökulma maailmankaikkeuteen on teoria
kymmensuuntaisesta maailmasta.) Tämä johtuu siitä, että korkeampien
olentojen silmissä henkilön elämä ei ole tarkoitettu vain ihmisenä
olemiseen. He näkevät, että elämä on syntynyt maailmankaikkeuden
tilassa ja että sillä on sama luonne kuin maailmankaikkeudella: se on
hyväntahtoista ja koostuu Zhēn–Shàn–Rěnin materiasta. Kuitenkin
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näillä elämillä on yhteisöllisiä, sosiaalisia suhteita, ja ryhmän sosiaalisen
vuorovaikutuksen myötä jotkin elämät turmeltuvat ja putoavat näin
ollen alemmas. Kun ne eivät voi jäädä sillekään tasolle ja muuttuvat
jälleen huonommiksi, ne putoavat vielä alemmas. Yhä alemmas
pudotessaan ne lopulta saapuvat tälle tavallisten ihmisten tasolle.
Ihminen olisi syytä tuhota ja hävittää, kun hän on saapunut tälle
tasolle. Valtavassa myötätunnossaan suuret valaistuneet olennot loivat
kuitenkin tarkoituksella tämän ihmisten maailman ulottuvuuden. Tässä
ulottuvuudessa olennoille annetaan lisänä kuolevainen ihmisruumis
sekä lisäpari silmiä, jotka ovat rajoittuneet näkemään asioita tässä
materiaalisessa ulottuvuudessa. Toisin sanoen ihmiset ovat pudonneet
harhakuvaan. Näillä silmillä he eivät näe maailmankaikkeuden todellista
olemusta, mikä toisissa ulottuvuuksissa on sen sijaan mahdollista. Tässä
harhassa ja näiden olosuhteiden alaisina heille on suotu vielä mahdollisuus, sillä mikään ei ole ankarampaa kuin tähän harhojen maailmaan
joutuminen. Heille on annettu tämä fyysinen ruumis, jolla he kärsivät.
Jos henkilö haluaa palata takaisin tästä ulottuvuudesta, hänen täytyy
Tao-järjestelmän mukaan ”palata alkuperäiseen, todelliseen itseensä”.
Jos hän omistaa sydämensä kultivoinnille, se tarkoittaa, että hänen
buddha-luontonsa on tullut esille. Tätä toivetta pidetään kaikkein
kalleimpana, joten häntä autetaan. Edes näin ankarassa ympäristössä
hän ei ole eksynyt vaan haluaa palata takaisin. Tämän vuoksi häntä
autetaan; se tapahtuu ilman ehtoja ja missä tahansa asiassa. Miksi
voimme tehdä tällaista harjoittajille, mutta emme tavallisille ihmisille?
Syy on tämä.
Emme voi kuitenkaan auttaa tavallista ihmistä, joka haluaa
ainoastaan päästä sairauksistaan. Tavalliset ihmiset ovat vain tavallisia
ihmisiä, ja tavallisten ihmisten on tarkoitus mukautua tavallisen
maailman asioihin. Monet sanovat, että buddhat tarjoavat pelastusta
kaikille tunteville olennoille ja että Buddha-järjestelmä opettaa kaikkien
olentojen pelastusta. Voitte minun puolestani käydä läpi kaikki buddhalaiset kirjoitukset: missään ei sanota, että pelastuksen tarjoaminen
kaikille tunteville olennoille tarkoittaa tavallisten ihmisten sairauksien
parantamista. Kaikenlaiset väärät qigong-mestarit ovat viime vuosina
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sekoittaneet nämä asiat täysin. Todelliset qigong-mestarit – ne
tienraivaajat – eivät kehottaneet teitä parantamaan sairauksia. He vain
opettivat teitä harjoittamaan, jotta voisitte parantaa itsenne ja pysyä
kunnossa. Olette tavallisia ihmisiä, joten kuinka pystyisitte parantamaan
sairauksia opeteltuanne qigongia pari päivää? Eikö sellainen ole
huijausta? Eikö se ruoki kiintymyksiänne? Kyse on maineen, henkilökohtaisen voiton ja yliluonnollisten asioiden tavoittelusta sekä
halusta rehennellä niillä tavallisten ihmisten keskuudessa! Tämä on
ehdottomasti kielletty. Näin ollen jotkut ihmiset saavat sitä vähemmän,
mitä enemmän he tavoittelevat asioita. Teidän ei anneta toimia niin,
ettekä saa kevytmielisesti häiritä tavallisen maailman asiaintilaa.
Tässä maailmankaikkeudessa on eräs periaate: kun haluatte palata
takaisin alkuperäiseen, todelliseen itseenne, löytyy olentoja, jotka
voivat auttaa teitä. He ajattelevat, että ihmisen tulee palata alkuperäänsä
eikä jäädä tavallisten ihmisten keskuuteen. Jos ihmiskunta vapautuisi
sairauksista ja eläisi täydellisessä mukavuudessa, kukaan ei haluaisi
muuttua taivaalliseksi olennoksi, vaikka siihen tarjottaisiin mahdollisuus. Kuinka ihanaa olisi elää ilman sairautta ja vaikeuksia ja saada
kaikki haluamansa! Kyse olisi todellakin kuin taivaallisten olentojen
maailmasta. Mutta putositte tälle tasolle, koska teistä tuli turmeltuneita,
joten ette tunne oloanne mukavaksi. Ihmisten on helppo tehdä pahoja
asioita ollessaan harhan vallassa. Buddhalaiset kutsuvat tätä karman
takaisinmaksuksi. Kun ihmisillä on näin ollen koettelemuksia tai
epäonnea, kyse on yleensä karmisen rangaistuksen mukaisesta karman
takaisinmaksusta. Buddhalaisuudessa myös sanotaan, että buddhia on
kaikkialla. Buddhan kädenheilautuksella kaikki ihmiskunnan sairaudet
olisivat poissa; he todella pystyisivät tähän. Vaikka buddhia on niin
paljon, miksi kukaan ei ole tehnyt tätä? Ihmisten täytyy kärsiä tällä
tavoin, koska he ovat velkaa menneisyytensä pahoista teoista. Heidän
parantamisensa olisi maailmankaikkeuden lakien rikkomista, sillä
tällaisen henkilön annettaisiin tehdä pahuuksia ilman, että hän maksaisi
velkojaan takaisin, eikä sitä sallita. Tämän vuoksi kaikki ylläpitävät
tavallisen maailman asiaintilaa, eikä kukaan halua järkyttää sitä.
Vain kultivoinnin harjoittamisen myötä voitte saada loistavan olon,
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vapautua sairauksista sekä saavuttaa todellisen vapautumisen!
Oikeaoppisen kultivointimenetelmän levittäminen on todellista
”kaikkien tuntevien olentojen pelastusta”.
Miksi sitten monet qigong-mestarit pystyvät parantamaan
sairauksia? Miksi he opettavat ihmisille parantamista? Kenties jotkut
teistä ovat pohtineet näitä kysymyksiä. Suurin osa tällaisista qigongmestareista ei harjoita oikeamielistä menetelmää. Kultivointinsa aikana
aidot qigong-mestarit näkevät kaikkien tuntevien olentojen kärsivän,
ja armeliaisuudesta ja myötätunnosta he voivat auttaa ihmisiä. Mutta
he eivät voi poistaa terveysongelmaa – he voivat vain tukahduttaa sen
väliaikaisesti, lykätä sitä tai muuttaa sen muotoa. Jos ette saa sitä nyt,
saatte sen myöhemmin, sillä sairauttanne on siirretty tuonnemmaksi.
Ehkä he muuttavat sen muotoa tai siirtävät sen perheenjäsenillenne.
Kuitenkaan he eivät voi todella hävittää karmaanne, koska sellaista ei
sallita tavallisille ihmisille; sen voi tehdä vain kultivoinnin harjoittajalle.
Periaate on tämä.
Buddhalainen ilmaus ”kaikkien tuntevien olentojen pelastaminen”
tarkoittaa, että teidät autetaan tavallisten ihmisten mitä tuskallisimmasta
tilasta korkeille tasoille. Ette enää kärsi ja olette vapautuneet; tästä
77
on kyse. Eikö Sakyamuni puhunut nirvānasta , ”toisesta rannasta”?
Tätä hän todella tarkoitti puhuessaan kaikkien tuntevien olentojen
pelastuksesta. Jos nauttisitte yltäkylläisestä elämästä tavallisten ihmisten
keskuudessa ja jos teillä olisi niin paljon rahaa, että sänkynnekin
olisi vuorattu rahalla, ettekä kärsisi lainkaan – ette haluaisi muuttua
taivaallisiksi olennoiksi, vaikka teille tarjottaisiin siihen mahdollisuus.
Elämänne kulku voidaan muuttaa, koska olette harjoittajia. Vain
kultivointia harjoittamalla niin voi käydä.
Kohtalon tietämisen kyky toimii pienen televisiota muistuttavan
ruudun muodossa; se sijaitsee otsassa. Joillakin ihmisillä se on otsalla,
joillakin se on otsan läheisyydessä, ja toisilla se on otsan sisällä. Jotkut
ihmiset näkevät sen silmät kiinni, ja jos heidän kykynsä on vahva,
he näkevät sen silmät auki. Muut eivät kuitenkaan pysty näkemään
sitä, koska se sijaitsee henkilön oman ulottuvuuskentän alueella.
Toisin sanoen, kun tämä kyky tulee esille, tarvitaan lisäksi toinen kyky,

Toinen luento

71

joka toimii välittäjänä ja heijastaa kuvia toisista ulottuvuuksista. Henkilö
voi suurella tarkkuudella nähdä toisen ihmisen menneisyyden ja tulevaisuuden. Heksagrammeilla ennustusta harjoittavat ihmiset eivät pysty
erottamaan pieniä asioita ja yksityiskohtia, vaikka he olisivat kuinka
taitavia tahansa. Tämän kyvyn avulla voi kuitenkin nähdä todella selvästi
jopa vuoden sekä tapahtumien yksityiskohdat, sillä henkilö näkee
ihmisten ja esineiden todellisia heijastumia toisissa ulottuvuuksissa.
Mikäli joku vain harjoittaa Falun Dafaa, hänen taivaallinen silmänsä
avataan. En kuitenkaan avaa mainittujen yliluonnollisten kykyjen
lukkoja. Kun tasonne kohoaa jatkuvasti, kohtalon tietämisen kyky tulee
esille luonnollisesti. Kohtaatte näitä ilmiöitä myöhemmässä kultivoinnissanne, ja kun tämä kyky tulee esille, tiedätte mistä on kyse. Tämän
vuoksi olemme opettaneet nämä Fa-periaatteet yksityiskohtaisesti.
Viiden elementin ja Kolmen maailman ylittäminen
Mitä tarkoittaa ”Viiden elementin ja Kolmen maailman ylittäminen”?
Tämä on varsin arkaluonteinen kysymys. Monet qigong-mestarit
ovat puhuneet tästä, mutta ihmiset, jotka eivät uskoneet qigongiin,
saivat heidät sanattomiksi kysymyksillään: ”Kuka teistä qigongin
harjoittajista on ylittänyt Viisi elementtiä? Kuka teistä on nyt Kolmen
maailman ulkopuolella?” Vaikka jotkut nimittävät itseään qigongmestareiksi, he eivät välttämättä ole sellaisia. Jos he eivät osaa selittää
asiaa, heidän pitäisi olla vaiti. Kun he kuitenkin puhuvat siitä, toiset
ihmiset saavat heidät häkeltymään kommenteillaan. Tämä on suuresti
vahingoittanut kultivointiyhteisöä ja aiheuttanut sekasotkua. Jotkut
ihmiset hyökkäävät qigongia vastaan tällä perusteella. ”Viiden elementin
ja Kolmen maailman ylittäminen” on sanonta kultivoinnin maailmassa.
Sen alkuperä on uskonnoissa – se juontaa juurensa niistä. Emme voi
puhua aiheesta ilman sen historiallisten asiayhteyksien ja olosuhteiden
tiedostamista.
Mistä on kyse ”Viiden elementin ylittämisessä”? Sekä muinainen
kiinalainen fysiikka että Kiinan moderni fysiikka tunnustavat, että
kiinalainen Viiden elementin teoria on oikeassa. Metalli, puu, vesi, tuli
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ja maa – nämä Viisi elementtiä muodostavat maailmankaikkeutemme
lukemattomat asiat. Tämä pitää paikkansa, ja siksi puhumme näistä
Viidestä elementistä. Kun henkilön sanotaan ylittäneen Viisi elementtiä,
se tarkoittaa nykykielellä, että hän on ylittänyt tämän aineellisen
maailmamme rajat. Tämä kuulostaa uskomattomalta. Mutta ajatelkaapa:
qigong-mestareilla on gongia. Minua on tutkittu kokeellisesti, ja monien
muidenkin qigong-mestareiden energiaa on mitattu. Monet nykyiset
instrumentit pystyvät havaitsemaan gongin sisältämiä aineellisia
elementtejä. Jos siis käytössä on asianmukainen laite, qigong-mestarien
erittämiä elementtejä voidaan havaita. Nykyiset laitteet havaitsevat
muun muassa infrapunasäteilyä, ultraviolettisäteilyä, ultraääniaaltoja,
infraääniaaltoja, sähköä, magnetismia, gammasäteilyä, atomeita ja
neutroneita. Qigong-mestareilla on kaikkia näitä aineen muotoja. Eräitä
muita qigong-mestareiden erittämiä aineita ei voida havaita, koska
oikeanlaisia laitteita ei ole olemassa. Jos käytössä vain on oikeanlainen
instrumentti, kaikki on löydettävissä. Qigong-mestarien erittämien
aineiden on havaittu olevan äärimmäisen runsaita.
Erityisen sähkömagneettisen kentän vaikutuksessa qigongmestareiden ympärillä on erikoisen kaunis aura. Mitä suurempi on
henkilön energiataso, sitä suurempi on hänen heijastamansa energiakenttä. Myös tavallisilla ihmisillä on aura, mutta se on varsin pieni
ja heikko. Suurenergiafysiikan tutkimuksessa uskotaan energian
koostuvan atomien ja neutronien kaltaisista partikkeleista. Monia
qigong-mestareita – itse asiassa kaikkia tunnettuja mestareita – on
tutkittu. Myös minut on testattu. Havaittiin, että eritän gammasäteilyä
ja termisiä neutroneita 80–170 kertaa voimakkaammin kuin tavallinen
materia. Tässä vaiheessa mittauslaitteen neula saavutti huippunsa.
Koska se ei enää liikkunut pidemmälle, todellista energiatasoani ei
lopulta pystytty mittaamaan. Ajatelkaapa, on kerrassaan uskomatonta,
että neutronit olivat niin voimakkaita! Kuinka on mahdollista, että
joku henkilö pystyy erittämään niin voimakkaita neutroneita? Tämä
vahvistaa, että meillä qigong-mestareilla on gongia – että meillä on
energiaa. Tiede- ja teknologiayhteisö on todentanut sen.
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Viiden elementin ylittäminen edellyttää menetelmää, joka
kultivoi sekä mieltä että kehoa. Jos henkilö ei harjoita mieltä ja kehoa
samanaikaisesti kultivoivaa menetelmää, hän kasvattaa ainoastaan
tasoa määrittävää gongia. Kysymys Viiden elementin ylittämisestä ei
liity harjoituksiin, jotka eivät kultivoi kehoa. Ne menetelmät, jotka
kultivoivat mieltä ja kehoa samanaikaisesti, varastoivat energiaa kehon
kaikkiin soluihin. Energia, jota tavallinen qigongin harjoittaja tai juuri
gongia kehittänyt henkilö erittää, koostuu suurista hiukkasista, joiden
välissä on aukkoja. Näin ollen sen tiheys on alhainen, eikä se ole kovin
voimakasta. Kun henkilön taso nousee, on mahdollista, että hänen
energiansa tiheys kasvaa sata, tuhat tai sata miljoonaa kertaa tavallisia
vesimolekyylejä suuremmaksi. Mitä korkeampi taso, sitä suurempi on
tiheys, sitä hienojakoisempia ovat hiukkaset, ja sitä voimakkaampaa
on energia. Tällöin energia ei varastoidu vain jokaiseen soluun tämän
aineellisen ulottuvuuden kehossa; se varastoituu jokaiseen kehoon
toisissa ulottuvuuksissa – molekyyleihin, atomeihin, protoneihin ja
elektroneihin, aina äärimmäisen mikrokosmisiin soluihin saakka. Ajan
myötä henkilön keho on kokonaan tämän korkeaenergiaisen aineen
täyttämä.
Tällä korkeaenergiaisella aineella on älykkyyttä, ja se kykenee
tekemään asioita. Kun se lisääntyy ja sen tiheys kasvaa suureksi, ja kun
se on täyttänyt kaikki solut henkilön kehossa, se pystyy tukahduttamaan
fyysisen ruumiin solut, jotka ovat kaikkein kyvyttömimpiä. Kun solut
on tukahdutettu, niissä ei enää tapahdu aineenvaihduntaa. Lopulta
ihmisen fyysiset solut on korvattu kokonaan. Minun on tietenkin
helppo sanoa näin. Tähän pisteeseen kultivoiminen on asteittainen
ja hidas prosessi. Kun kultivointinne on saavuttanut tämän vaiheen,
kehonne kaikki solut ovat korvautuneet korkeaenergiaisella aineella.
Ajatelkaahan – koostuuko kehonne vielä Viidestä elementistä? Onko
se enää tästä ulottuvuudesta peräisin olevaa ainetta? Se koostuu toisista
ulottuvuuksista kerätystä korkeaenergiaisesta aineesta. Myös hyveen
ainesosat ovat materiaa, joka on olemassa toisissa ulottuvuuksissa.
Meidän ulottuvuutemme aikakenttä ei rajoita sitä.
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Nykytiede uskoo, että ajalla on kenttä. Kun jokin asia ei ole
aikakentän piirissä, ajalliset rajoitteet eivät päde siihen. Toisissa ulottuvuuksissa aika-avaruuden käsite on erilainen kuin omassamme. Kuinka
tämän ulottuvuuden aika voisi hallita toisten ulottuvuuksien materiaa?
Sillä ei ole mitään vaikutusta. Ajatelkaapa: ettekö tällöin ole Viiden
elementin ulkopuolella? Onko kehonne yhä tavallinen ihmisruumis? Ei
ole. Tavalliset ihmiset eivät kuitenkaan huomaa eroa. Vaikka kehonne
on muuttunut niin paljon, kultivointinne ei vielä ole ohi. Teidän täytyy
yhä murtautua korkeammille tasoille ja kultivoida ylöspäin. Näin ollen
teidän tulee yhä kultivoida tavallisten ihmisten keskuudessa, eikä tämä
onnistuisi, jos ihmiset eivät näkisi teitä.
Mitä tapahtuu myöhemmin? Vaikka kultivoinnin myötä henkilön
kaikki solut molekyylien tasolla ovat korvautuneet korkeaenergiaisella
aineella, atomit säilyttävät oman järjestyksensä, eikä molekyylien
ja atomiydinten järjestyskään ole muuttunut. Solujen molekyylit
ovat järjestyneet siten, että ne tuntuvat pehmeiltä koskettaa; luiden
molekyylit ovat tiheässä, joten ne tuntuvat kovilta; veren molekyylien
tiheys on alhainen, joten se on nestemäistä. Tavalliset ihmiset eivät
pysty erottamaan muutosta ulkonäkönne perusteella, sillä solujenne
molekyylit säilyttävät entisen rakenteensa ja järjestyksensä. Näin ollen
niiden rakenne ei ole muuttunut, mutta niiden sisältämä energia on.
Tämän vuoksi tällainen henkilö ei vanhene luonnollisesti, eivätkä
hänen solunsa kuole, joten hän säilyy aina nuorena. Näytätte nuorelta
kultivointinne aikana, ja ennen pitkää saavutatte pisteen, jonka jälkeen
ette enää vanhene.
Tietysti tällaisen kehon luut voivat murtua, jos siihen törmää auto.
Jos sitä haavoittaa veitsellä, se vuotaa verta, sillä molekyylien järjestys ei
ole muuttunut. Kyse on vain siitä, että solut eivät luonnollisesti vanhene
ja kuole, ja aineenvaihdunta on lakannut. Tätä me kutsumme ”Viiden
elementin ylittämiseksi”. Mitä tekemistä sillä on ”sokean uskon” (míxìn)
kanssa? Asian voi jopa selittää tieteellisesti. Jotkut eivät kuitenkaan
pysty selittämään sitä, joten he sanovat kaikenlaista huolimatonta,
ja tällöin kyse on toisten mielestä taikauskosta. Ilmaus on peräisin
uskonnoista; sen alkuperä ei ole nykyisessä qigongissa.
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Mitä on ”Kolmen maailman ylittäminen”? Kuten olen sanonut,
avaintekijä gongin lisäämiseen on se, että kultivoitte xīnxìngiänne
ja mukaudutte maailmankaikkeuden luonteeseen, eikä maailman
kaikkeuden luonne näin ollen enää rajoita teitä. Kun luonteenlaatunne
paranee, hyveenne elementit jalostuvat gongiksi. Se kasvaa ja nousee
alituisesti, ja kun se on kohonnut ja muuntunut korkealle tasolle, se
muodostaa gong-pylvään. Tämän gong-pylvään korkeus vastaa energiatasonne korkeutta. Erään sanonnan mukaan ”Suuri Laki on rajaton”.
Sen kultivointi riippuu yksinomaan omasta sydämestänne. Korkeus,
jolle voitte kultivoida, riippuu yksinomaan sietokyvystänne sekä
kyvystänne kestää vaikeuksia. Jos käytätte valkean aineenne loppuun,
mustaa ainettanne voidaan muuttaa valkeaksi aineeksi kärsimysten
kautta. Jos tämäkään ei vielä riitä, voitte ottaa harteillenne sukulaistenne
tai kultivointia harjoittamattomien ystävienne syntejä ja kasvattaa
gongianne tällä tavoin. Tämä koskee henkilöitä, jotka ovat saavuttaneet äärimmäisen korkean kultivointitason. Tavallisen kultivoinnin
harjoittajan ei pidä ajatella sukulaistensa syntien kantamista, koska
sellaisella määrällä karmaa ei keskimääräisen ihmisen kultivointi voisi
onnistua. Selitän teille tässä eri tasojen periaatteita.
Kolme maailmaa, joista jotkut uskonnot puhuvat, viittaavat Taivaan
yhdeksään tasoon, tai Taivaan 33 tasoon – toisin sanoen Taivaaseen,
78
Maahan ja Tuonelaan, joiden piirissä ovat kaikki Kolmen maailman
olennot. Sanotaan, että kaikkien olentojen Taivaan 33 tasolla täytyy
syntyä uudelleen jälleensyntymien kiertokulussa eli saṃsārassa.
Tämä tarkoittaa, että henkilö voi tässä elämässään olla ihminen, mutta
seuraavassa elämässä hän on kenties eläin. Buddhalaisuudessa sanotaan,
että tämän elämän rajallinen aika on syytä käyttää hyväksi. Jos ette
harjoita kultivointia nyt, milloin sitten? Tämä perustuu siihen, että
eläinten ei sallita harjoittaa kultivointia, eivätkä ne voi kuunnella
Fa’ta. Vaikka ne kultivoisivat, ne eivät voi saavuttaa Aitoa Hedelmää
79
(zhēngguǒ). Jos niiden gong nousee korkealle tasolle, Taivas surmaa
ne. Ette välttämättä saa ihmiskehoa satoihin vuosiin. Siihen on voinut
mennä tuhat vuotta. Kun saatte sellaisen, ette osaa edes vaalia sitä. Jos
synnytte kiveksi, ette pääse siitä ulos kymmeneentuhanteen vuoteen;
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jos kiveä ei murskata, tai jos se ei rapaudu, ette koskaan pääse ulos.
Ihmiskehoon pääseminen on niin vaikeaa! Jos henkilö pystyy todella
saamaan Dafan, hän on mitä onnekkain. Ihmiskehoa on vaikea saada;
tätä se tarkoittaa.
Gongin harjoittamiseen liittyy kysymys tasoista. Oma tasonne
riippuu yksinomaan omasta kultivoinnistanne. Jos haluatte ylittää
Kolme maailmaa ja gong-pylväänne on noussut erittäin korkealle tasolle,
ettekö olekin jo vapautuneet Kolmesta maailmasta? Kun jotkut henkilöt
istuvat meditaatiossa, heidän alkusielunsa jättää kehon ja saavuttaa
hetkessä hyvin korkean tason. Eräs oppilas kirjoitti minulle kokemuskertomuksen ja sanoi: ”Mestari, olen saavuttanut Taivaan monia tasoja
ja nähnyt tiettyjä näkymiä.” Kehotin häntä nousemaan ylemmäs. Hän
vastasi: ”En pysty. En rohkene enkä voi kohota ylemmäs.” Mistä tämä
johtui? Hänen gong-pylväänsä oli tietyllä tasolla, ja hän pääsi ylös
gong-pylväällään istuen. Tämä on ”Hedelmä”, josta buddhalaisuudessa
puhutaan; hän oli kultivoinut tähän Hedelmään asti. Kultivointia harjoittavalle henkilölle tämä ei kuitenkaan ole hänen Hedelmänsä huippu,
sillä hän liikkuu jatkuvasti ylöspäin, kohottaen ja parantaen itseään
herkeämättä. Jos gong-pylväänne on murtautunut Kolmen maailman
rajan toiselle puolen, ettekö olekin ylittäneet Kolme maailmaa?
Tutkiessamme asiaa olemme havainneet, että uskontojen mainitsemat
Kolme maailmaa ovat vain yhdeksän pääplaneettamme piirissä. Jotkut
ihmiset puhuvat kymmenestä pääplaneetasta. Minä sanoisin, että tämä
ei pidä paikkaansa. Olen nähnyt, että joidenkin menneisyyden qigongmestarien gong-pylväät olivat niin korkeita, että ne yltivät Linnunradan
tuolle puolen; ne olivat kauan sitten ylittäneet Kolme maailmaa. Näin
ollen Kolmen maailman ylittämisessä, mistä olen juuri puhunut, on
kyse tasoista.
Asioiden tavoittelu
Monet ihmiset tulevat harjoituspaikoillemme tavoitellen asioita.
Jotkut haluavat yliluonnollisia kykyjä; jotkut haluavat kuulla joitakin
teorioita; jotkut haluavat päästä sairauksistaan, ja jotkut haluavat
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hankkia Falunin. Ihmisillä on kaikenlaisia mielenlaatuja. Jotkut myös
sanovat: ”Eräs perheenjäseneni ei ole tullut luennoille. Maksan hänen
osallistumismaksunsa, joten voisitteko antaa hänelle Falunin?” Niin
monia sukupolvia ja valtavan pitkä ajanjakso – järkytytte, jos kerron
teille lukuja – on tarvittu tämän Falunin muodostamiseen. Meiltä on
kulunut niin kauan, mutta te haluatte ostaa sen muutamalla kymmenellä
80
yuanilla? Miksi voimme antaa sen teille kaikille ehdoitta? Koska
haluatte harjoittaa kultivointia, eikä tätä ajatusta voi ostaa millään
rahasummalla. Vain silloin, kun buddha-luontonne on tullut esille,
voimme tehdä tällaista.
Olette takertuneet tavoittelun kiintymykseenne. Oletteko tulleet
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tänne sen vuoksi? Fǎshēnini toisissa ulottuvuuksissa tietävät jokaisen
ajatuksenne, koska näiden kahden aika-avaruuden käsitteet ovat
erilaiset. Toisesta ulottuvuudesta katsottuna ajatustenne muodostuminen on äärimmäisen hidas prosessi. Ne tietävät ajatuksenne jo
ennen kuin ajattelette. Näin ollen teidän pitäisi hylätä kaikki väärät
ajatuksenne. Buddha-järjestelmässä puhutaan kohtalonsuhteesta –
kaikki ovat täällä kohtalonsuhteensa ansiosta. Jos saatte jotakin, kenties
teidän on tarkoitus saada se. Teidän pitäisi siis vaalia sitä eikä takertua
minkään asian tavoitteluun.
Menneiden aikojen uskonnollisessa kultivoinnissa Buddhajärjestelmä opetti Tyhjyyttä (kōng): ajattelun pysäyttämistä ja
Tyhjyyden portista kulkemista. Tao-järjestelmä opetti Olemattomuutta
(wú): omistuksen, halun ja tavoittelun olemattomuutta. Kultivoinnin
harjoittaja uskoo, että hänen tulee keskittyä vain harjoittamiseen eikä
kiinnittää huomiotaan gongin saamiseen. Kultivoinnin täytyy tapahtua
ei-toiminnan (wúwéi) tilassa. Kun keskitytte xīnxìnginne parantamiseen, tasossanne tapahtuu läpimurtoja ja saatte varmasti kaiken
ansaitsemanne. Jos ette voi luopua jostain, eikö kyseessä ole kiintymys?
Opetamme täällä alusta alkaen niin korkean tason Fa’ta, että tietysti
vaatimukset luonteenlaatunne suhteen ovat korkeita. Tämän vuoksi
ette saisi tulla oppimaan Fa’ta tavoitellen asioita.
Jotta olisimme teille vastuullisia, johdatamme teidät oikealle
polulle, joten tämä Fa täytyy opettaa teille kokonaisuudessaan.
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Kun jotkut ihmiset tavoittelevat taivaallista silmää, se tukkeutuu ja
eristää teidät. Lisäksi voin kertoa teille, että maallisen Fa’n kultivoinnin
aikana kehittyvät yliluonnolliset kyvyt ovat ihmiskehon synnynnäisiä
kykyjä – nykyään ihmiset vain kutsuvat niitä yliluonnollisiksi kyvyiksi.
Ne voivat toimia ainoastaan tässä omassa ulottuvuudessamme ja
vaikuttaa tavallisiin ihmisiin. Miksi tavoittelette näitä vähäpätöisiä
temppuja? Haluatte sitä ja tätä, mutta kun saavutatte ylimaallisen Fa’n,
niillä ei ole mitään vaikutusta muissa ulottuvuuksissa. Kaikki nämä
kyvyt täytyy hylätä saavuttaessanne ylimaallisen Fa’n kultivoinnin, ja ne
painetaan erittäin syvään ulottuvuuteen säilytettäviksi. Tulevaisuudessa
ne ovat vain osoituksia kultivointiharjoituksenne prosessista, eikä niillä
ole muuta käyttöä.
Kun henkilö saavuttaa ylimaallisen Fa’n, hänen täytyy aloittaa
kultivointi alusta. Hänen kehonsa on ylittänyt Viisi elementtiä, kuten
juuri mainitsin. Se on buddha-keho. Eikö tällaista kehoa ole syytä kutsua
buddha-kehoksi? Tämän buddha-kehon täytyy kultivoida alusta lähtien
ja kehittää yliluonnolliset kykynsä uudelleen. Niitä ei kuitenkaan enää
kutsuta yliluonnollisiksi kyvyiksi vaan Buddha-Fa’n jumalallisiksi
voimiksi. Niiden mahti on rajaton, ja ne toimivat jokaisessa ulottuvuudessa – niillä on todella vaikutusta. Mitä hyötyä on näin ollen
yliluonnollisten kykyjen tavoittelusta? Eikö teillä, jotka niitä tavoittelette, olekin aikeita käyttää niitä rehentelyyn tavallisten ihmisten
keskuudessa? Jos ei, miksi sitten haluatte niitä? Ne ovat näkymättömiä,
eikä niihin voi koskea. Jos haluatte niitä koristeiksi, teidän olisi
parempi hankkia jotain hyvännäköistä. Voin taata, että alitajuisesti
tavoitteenne on käyttää niitä. Niitä ei voi tavoitella kuten tavallisten
ihmisten taitoja. Kyse on täydellisesti sellaisista asioista, jotka ylittävät
tavallisen tason, eikä teidän sallita rehennellä niillä tavallisten ihmisten
keskuudessa. Rehentely on itsessään voimakas kiintymys ja luonnevika,
josta kultivoinnin harjoittajan on päästävä eroon. Jos haluatte ansaita
niillä rahaa, rikastua tai saavuttaa jonkin henkilökohtaisen tavoitteenne tavallisten ihmisten keskuudessa, aikeenne ovat vielä pahempia.
Tämä tarkoittaisi korkeampien asioiden käyttöä tavallisen maailman
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häirintään ja horjuttamiseen. Tällaiset ajatukset ovat vielä huonompia.
Näitä kykyjä ei voi käyttää kevytmielisesti.
Tavallisesti yliluonnollisia kykyjä kehittyy ikäryhmien kahdelle
ääripäälle: lapsille ja vanhuksille. Usein erityisesti vanhojen naisten
luonteenlaatu on hyvä, sillä heillä ei ole monia tavallisten ihmisten
kiintymyksiä, ja he pystyvät helposti hillitsemään itsensä ilman tarvetta
mahtailuun. Miksi nuorten on vaikea kehittää yliluonnollisia kykyjä?
Etenkin nuoret miehet haluavat yhä päästä eteenpäin ja saavuttaa
kaikenlaisia päämääriä tavallisessa maailmassa. He käyttäisivät
yliluonnollisia kykyjä omien pyrkimystensä toteuttamiseen. Tämä on
ehdottomasti kielletty, joten heidän kykynsä eivät tule esiin.
Kultivoinnin harjoittaminen ei ole lasten leikkiä, eikä se ole
mikään tavallisten ihmisten taito. Kyse on todella vakavasta asiasta.
Se, haluatteko kultivoida ja pystyttekö kultivoimaan, riippuu täysin
siitä, kuinka parannatte luonteenlaatuanne. Olisi kauheaa, jos joku
pystyisi todella saamaan yliluonnollisia kykyjä tavoittelemalla niitä.
Hän ei välittäisi kultivoinnista; hän ei lainkaan ajattelisi koko asiaa.
Koska hänen xīnxìnginsä olisi tavallisten ihmisten tasolla ja hän olisi
saanut kykyjä vain tavoittelemalla niitä, hän tekisi kenties kaikenlaisia
pahoja tekoja. Pankissa on paljon rahaa – ehkä hän varastaisi osan siitä.
Kadulla myydään monia arpajaislippuja, ja hän voisi napata itselleen
pääpalkinnon. Miksi tällaisia asioita ei sitten tapahdu? Jotkut qigongmestarit sanovat: ”Hyveetön ihminen syyllistyy helposti pahoihin
tekoihin kehitettyään yliluonnollisia kykyjä.” Sanoisin, ettei tämä pidä
paikkaansa – asia ei ole ollenkaan näin. Jos ette välitä hyveestä ja kultivoi
luonnettanne, kykynne eivät yksinkertaisesti tule esille. Joidenkin
ihmisten xīnxìng on hyvä, ja tällä tasolla heidän kykynsä tulevat esille,
mutta myöhemmin he käyttäytyvät huonosti ja tekevät asioita, joita
heidän ei pitäisi tehdä. Tällaisia tapauksia on olemassa. Kun he tekevät
pahoja asioita, heidän yliluonnolliset kykynsä heikentyvät tai katoavat.
Kun ne on menetetty, ne eivät enää koskaan palaa. Kaikkein vakavinta
tässä on se, että tämä voi vahvistaa kiintymyksiänne.
Jotkut qigong-mestarit väittävät, että voitte parantaa sairauksia
opeteltuanne heidän menetelmiään muutamia päiviä. Tämä on kuin
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mainontaa. Heitä pitäisi kutsua qigong-kauppiaiksi. Ajatelkaapa –
olette tavallisia ihmisiä, joten kuinka voisitte parantaa toisia erittämällä
vähän qi’tä? Tavallisten ihmisten kehossa on qi’tä, aivan kuten teilläkin.
Olette juuri alkaneet harjoittaa qigongia, laogong-akupunktiopis82
teenne vain on auennut, joten voitte kerätä ja erittää qi’tä. Kun
parannatte toisten sairauksia, heilläkin on qi’tä kehossaan. Entä jos
heidän qi’nsä parantaakin teidät?! Kuinka yksi qi voisi hallita toista
qi’tä? Qi ei voi parantaa mitään. Lisäksi potilasta hoitaessanne te ja
potilaanne muodostatte yhteisen kentän, ja hänen sairaalloinen qi’nsä
virtaa omaan kehoonne, joten teillä on sitä yhtä paljon, vaikka sen
juuret ovat potilaanne kehossa. Suuri määrä tällaista patogeenista
qi’tä tekee teidät sairaiksi. Kun ajattelette pystyvänne parantamaan
sairauksia, avaatte liikkeen ja alatte ottaa potilaita vastaan. Ette
kieltäydy kenenkään pyynnöistä ja kehitätte kiintymyksiä – kuinka
mukavaa onkaan parantaa ihmisiä! Mutta miksi he parantuvat? Ette
ole ymmärtäneet erästä asiaa: kaikilla väärillä qigong-mestareilla on
riivaajahenkiä kehossaan. Saadakseen teidät uskomaan itseensä he
antavat teille joitakin energiaviestejä, jotka ovat kuluneet loppuun
parannettuanne kolme, viisi, kahdeksan tai ehkä kymmenen potilasta.
Se kuluttaa energiaa, joten tämän jälkeen teillä ei enää ole tätä pientä
energiamäärää. Teillä itsellänne ei ole gongia. Mistä olisitte saaneet sitä?
Me qigong-mestarit olemme kultivoineet vuosikymmeniä, ja aiemmin
oli erityisen vaikea harjoittaa kultivointia. Jos henkilö ei pitäydy
oikeamielisessä menetelmässä – jos hän kultivoi jollain sivupolulla tai
pienellä tiellä – kultivoinnin harjoittaminen on todella hankalaa.
Ajatelkaapa suuria ja kuuluisia qigong-mestareita: he ovat
kultivoineet vuosikymmeniä vain kehittääkseen vähän gongia. Te ette
ole koskaan kultivoineet. Luuletteko saaneenne gongia käytyänne
jonkin qigong-kurssin? Kuinka se olisi mahdollista? Siitä lähtien olette
kehittäneet kiintymyksen, ja kiintymyksen myötä huolestutte, jos ette
onnistu parantamaan ihmisiä. Tiedättekö, mitä jotkut ihmiset jopa
ajattelevat parantaessaan, jotta he säilyttäisivät maineensa? ”Saisinpa
minä tämän sairauden, jotta potilas paranisi.” Tässä ei ole kyse
myötätunnosta; tämä henkilö ei ole lainkaan luopunut kiintymyksestään
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maineeseen ja henkilökohtaiseen hyötyyn. Hän ei pysty kehittämään
myötätuntoa vaan pelkää maineensa menetystä ja mieluummin
ottaisi jopa sairauden itselleen kuin menettäisi kasvonsa. Hän on niin
kiintynyt maineeseensa! Tämän toivomuksen myötä sairaus siirtyy
hänen kehoonsa – näin todella tapahtuu. Hän lähtee kotiin sairauden
kanssa, ja toinen henkilö paranee. Parannettuaan potilaan hän kärsii
itse kotona. Ajattelette parantaneenne sairauden, ja kun muut kutsuvat
teitä ”qigong-mestareiksi”, ilahdutte ja tulette omahyväisiksi. Eikö
kyseessä ole kiintymys? Kun ette onnistu parantamaan potilasta, tulette
alakuloisiksi. Eikö se aiheudu kiintymyksestänne maineeseen ja henkilökohtaiseen hyötyyn? Tämän lisäksi hoitamienne ihmisten kaikki sairaalloinen qi on siirtynyt kehoonne. Kaikenlaiset väärät qigong-mestarit
väittävät opettaneensa teille, kuinka se poistetaan. Kerron teille, ettette
pysty siihen – ette lainkaan – koska teillä ei ole kykyä hyvän qi’n erottamiseksi huonosta qi’stä. Ajan myötä kehonne muuttuu sisältä aivan
tummaksi, ja se on karmaa.
Kun todella haluatte kultivoida, se tulee olemaan rankkaa. Kuinka
aiotte selviytyä siitä? Paljonko teidän täytyy kärsiä muuttaaksenne
karman valkeaksi aineeksi? Se on todella vaikeaa. Erityisesti hyvän
synnynnäisen perustan omaavat henkilöt törmäävät todennäköisemmin
tähän ongelmaan. Jotkut ihmiset tavoittelevat lakkaamatta kykyä
parantaa sairauksia. Tavoitellessanne asioita eläimet näkevät sen ja
tarraavat teihin. Tämä on riivausta. ”Haluat siis parantaa ihmisiä? Minä
voin auttaa.” Mutta se ei auta teitä ilmaiseksi. Ei menetystä, ei voittoa.
Kyse on vaarallisesta asiasta, ja lopulta olette kutsuneet sen luoksenne.
Kuinka voisitte enää jatkaa kultivointianne? Kaikki on mennyttä.
Jotkut ihmiset, joiden synnynnäinen perusta on hyvä, vaihtavat
tämän perustansa muiden karmaan. Terveysongelmista kärsivillä
ihmisillä on paljon karmaa. Jos hoidatte vakavasti sairaan potilaan,
tunnette kotiin palattuanne olonne todella huonoksi. Monet toisia
ihmisiä parantaneet henkilöt ovat kokeneet tämän: potilas paranee,
mutta te palaatte kotiin ja sairastutte vakavasti. Ajan myötä teille on
siirtynyt paljon karmaa, jonka vastineeksi olette luopuneet hyveestä.
Ei menetystä, ei voittoa. Vaikka saatte sairauksia, karma täytyy joka
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tapauksessa vaihtaa hyveeseen. Maailmankaikkeudessa on eräs periaate:
kukaan ei estä teitä haluamasta asioita. Kukaan ei tällöin voi myöskään
kutsua teitä hyviksi. Maailmankaikkeudessa pätee toinenkin määrätty
sääntö: se, jolla on paljon karmaa, on paha henkilö. Te vaihdatte
oman perustanne toisen henkilön karmaan. Kuinka voisitte harjoittaa
kultivointia kaiken ylimääräisen karman kanssa? Toinen henkilö on
täysin pilannut oman perustanne. Eikö se ole pelottavaa? Toinen on
parantunut ja tuntee olonsa hyväksi, mutta te menette kotiin ja kärsitte.
Jos hoidatte pari syöpäpotilasta, joudutte kuolemaan heidän sijastaan.
Eikö se ole vaarallista? Näin tapahtuu, ja monet eivät tiedä, mistä on
kyse.
Jotkut väärät qigong-mestarit ovat hyvin tunnettuja, mutta se
ei tarkoita, että he tuntisivat asioita hyvin. Mitä tavalliset ihmiset
yleensäkään tietävät? Kun jostakin asiasta nousee riittävästi kohua,
he hyväksyvät sen. Ehkä he pystyvät näihin asioihin nyt, mutta he
eivät ainoastaan vahingoita muita ihmisiä vaan myös itseään. Vuodessa
tai parissa näette kuinka heille käy. Kultivoinnin harjoittamista ei saa
vaurioittaa sillä tavoin. Kultivointi voi parantaa sairauksia, mutta sitä
ei ole tarkoitettu parantamiseen. Kyse on yliluonnollisesta asiasta, ei
tavallisten ihmisten taidosta. Sen kevytmielinen vahingoittaminen on
ehdottomasti kielletty. Nykyään jotkut väärät qigong-mestarit ovat
täysin sotkeneet asioita, sillä he yrittävät käyttää qigongia keinona
hankkiakseen mainetta ja mammonaa. He muodostavat kieroutuneita
ryhmittymiä laajentaakseen vaikutusvaltaansa ja ovat moninkertaisesti
lukuisampia kuin oikeat qigong-mestarit. Uskotteko heitä vain siksi,
että tavalliset ihmiset puhuvat ja toimivat sillä tavoin? Luuletteko, että
qigong on sellaista? Ei ole. Olen kertonut teille siitä totuuden.
Erilaisissa tavallisten ihmisten välisissä suhteissa ihmiset
syyllistyvät vääryyksiin omien hyötyjensä tähden ja jäävät velkaa;
näin ollen heidän täytyy vastata teoistaan ja maksaa kärsimyksellä.
Ajatellaanpa, että parannatte jonkun sairauden mielenne mukaan.
Vaikka pystyisitte parantamaan hänet, kuinka sellaista sallittaisiin?
Buddhia on kaikkialla. Kun heitä on kerran niin paljon, miksi kukaan
heistä ei tee sitä? Eikö olisi hienoa, jos he antaisivat ihmiskunnan
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elää täydellisessä mukavuudessa?! Miksi niin ei ole? Ihmisten täytyy
maksaa oma karmansa. Tämä on periaate, jota kukaan ei rohkene
horjuttaa. Kultivointinsa aikana harjoittaja voi silloin tällöin auttaa toisia
myötätunnosta, mikä voi kuitenkin vain lykätä sairautta hieman. Jos
ette kärsi nyt, kärsitte myöhemmin. Tai ehkä hän muuttaa sen muotoa,
joten sairauden sijasta menetätte rahaa tai kohtaatte jonkin koettelemuksen. Jotakin tällaista voi tapahtua. Karmaa voidaan aidosti hävittää
yhdellä kertaa vain kultivoinnin harjoittajien, ei tavallisten ihmisten
puolesta. En puhu nyt vain omasta menetelmästäni. Kyse on koko
maailmankaikkeuden periaatteista. Kerron, kuinka asiat kultivoinnin
maailmassa todella ovat.
Täällä emme opeta teitä parantamaan sairauksia. Johdatamme teidät
Suurelle Tielle, oikeamieliselle polulle, ja opastamme teitä ylöspäin.
Tämän vuoksi painotan luennoillani, että Falun Dafan harjoittajat
eivät saa antaa parannushoitoja. Jos parannatte sairauksia, ette ole
Falun Dafan harjoittajia. Koska opastamme teitä oikealla polulla,
puhdistamme kehoanne jatkuvasti maallisen Fa’n kultivoinnin aikana,
kunnes se on täysin muuttunut korkeaenergiaiseksi aineeksi. Kuinka
voisitte harjoittaa kultivointia, jos keräätte kehoonne näitä mustia
asioita? Ne ovat karmaa! Ette pystyisi lainkaan kultivoimaan. Kun
teillä on liikaa karmaa, ette pysty kestämään sitä, ja jos kärsitte liikaa,
ette pysty harjoittamaan kultivointia. Tästä on kyse. Olen julkistanut
tämän Dafan, mutta ette ehkä vieläkään ymmärrä, mitä oikein opetan.
Koska Dafa on voitu tehdä julkiseksi, on tietysti olemassa keinoja sen
suojelemiseksi. Jos yritätte parantaa ihmisiä, fǎshēnini ottavat takaisin
kaiken, mikä teille on annettu kultivoinnin harjoittamiseen. Emme
voi antaa teidän vahingoittaa jotain näin arvokasta oman maineenne
ja voittonne tähden. Jos ette seuraa Fa’n vaatimuksia, ette ole Falun
Dafan harjoittajia. Kehonne palautetaan tavallisten ihmisten tasolle, ja
annamme teille takaisin huonot asianne, koska haluatte olla tavallisia
ihmisiä.
Eilisen luennon jälkeen monet teistä tunsivat kehonsa olevan
täynnä energiaa. Muutamat ihmiset, joilla on vakavia terveysongelmia,
menivät muiden edelle ja alkoivat tuntea olonsa huonoksi. Kun olin
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eilen poistanut huonot asiat kehoistanne, suurin osa tunsi koko kehonsa
kevyeksi ja hyvin miellyttäväksi. Meidän maailmankaikkeudessamme on
kuitenkin periaate: ei menetystä, ei voittoa. En voi poistaa teiltä kaikkea
– teidän täytyy ehdottomasti kestää ainakin jotain. Toisin sanoen
olemme poistaneet sairautenne ja terveysongelmanne juuret, mutta
sairaudellanne on yhä kenttä. Henkilö, jonka taivaallinen silmä on auki
alatasolla, voi nähdä, että kehossanne on mustan, samean, patogeenisen
qi’n muodostamia rykelmiä. Ne ovat tiivistyneitä ja tiheitä mustan qi’n
kertymiä, ja kun ne hajaantuvat, ne leviävät kaikkialle kehoonne.
Tästä päivästä lähtien jotkut tuntevat vilunväristyksiä, aivan
kuin he olisivat pahasti vilustuneet, ja myös heidän luustoaan voi
kolottaa. Suurin osa oireilee jollain tavalla – kenties jalkojanne särkee
tai päätänne huimaa. Ehkä olette luulleet parantaneenne jonkin
kehonne osan qigongia harjoittamalla, tai ehkä joku qigong-mestari on
parantanut jonkin ongelmanne, ja nyt se oireilee jälleen. Tämä johtuu
siitä, ettei kyseinen qigong-mestari ole parantanut sairauttanne, vaan
hän on ainoastaan lykännyt sitä. Se on yhä olemassa, ja vaikka ette
nyt kärsisi siitä, se palaisi myöhemmin. Meidän täytyy karkottaa ja
hävittää se juurineen. Voitte siis ajatella sairautenne uusiutuneen. Kyse
on karmanne perusteellisesta poistamisesta, joten reagoitte tällä tavoin.
Joidenkin keho reagoi paikallisesti. Siellä tai täällä tuntuu kipua ja
kaikenlaista epämukavuutta. Tämä kaikki on normaalia. Haluan kertoa
teille kaikille, että vaikka tuntisitte olonne kuinka tukalaksi tahansa,
tulkaa näille luennoille. Kävellessänne luentosaliin kaikki oireenne
katoavat, ettekä ole millään tavoin vaarassa. Voin sanoa tämän, ja
toivon, että yritätte parhaanne mukaan päästä paikalle, vaikka kärsisitte
”sairaudesta” kuinka paljon tahansa. Fa’n saamisen mahdollisuuksia on
hyvin harvassa. Kun tunnette olonne todella huonoksi, se tarkoittaa,
että ”asiat kääntyvät ympäri saavutettuaan ääripäänsä” ja koko kehonne
puhdistuu. Se täytyy puhdistaa täydellisesti. Terveysongelmanne juuret
on poistettu; jäljellä on vain vähän mustaa qi’tä, joka tulee itsenäisesti
ulos, jotta voisitte kärsiä hieman ja kestää vähän vaikeuksia. Sitä, ettette
kestäisi mitään, ei sallittaisi.
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Tavallisessa ihmisten maailmassa kilpailette muiden kanssa
maineesta ja voitosta, joten ette pysty nukkumaan tai syömään kunnolla
ja olette pilanneet kehonne. Toisesta ulottuvuudesta katsottuna jopa
kaikki luunne ovat mustia. Tällaisen kehon puhdistaminen yhdellä
kertaa johtaa väistämättä reaktioihin; tämän vuoksi oireilette. Jotkut
ihmiset kärsivät jopa ripulista tai oksentavat. Monet eri alueiden
harjoittajat ovat kirjoittaneet minulle ja jakaneet kokemuksiaan tästä.
”Mestari, osallistuttuani luennollenne etsin WC:itä koko kotimatkan.”
Tämä johtuu siitä, että jopa sisäelimenne täytyy puhdistaa. Muutamat
ihmiset voivat nukahtaa, ja he heräävät lopetettuani puhumisen. Mistä
on kyse? Heidän aivoissaan on sairauksia, jotka täytyy hoitaa. Ihmiset
eivät mitenkään kestä aivojensa kuntoon laittamista, joten heidät
täytyy nukuttaa. He itse eivät tiedä sitä. Joillekin ei tuota vaikeuksia
kuulla puhettani: he nukkuvat sikeästi, mutta he kuulevat joka sanan
ja heräävät virkeinä, minkä jälkeen he eivät välttämättä tunne pariin
päivään tarvetta nukkua. Ihmisten tilanteet ovat erilaisia, ja ne kaikki
pitää oikaista. Koko kehonne täytyy puhdistaa.
Jos olette aitoja Falun Dafan harjoittajia ja voitte luopua kiintymyksistänne, teillä on tästä päivästä lähtien näitä reaktioita. Ne, jotka eivät
pysty luopumaan kiintymyksistään, voivat ehkä väittää luopuneensa
niistä, vaikka näin ei tosiasiassa ole – heidän kehonsa puhdistaminen
on vaikeaa. Jotkut myös ymmärtävät myöhemmin, mitä olen opettanut.
He alkavat päästää irti kiintymyksistään, ja tällöin heidän kehonsa
voidaan puhdistaa. Toisten keho alkaa tuntua energiseltä, kun taas
nämä ihmiset alkavat vasta parantua ja tuntea olonsa epämukavaksi.
Jokaisella luentosarjalla on ihmisiä, jotka tulevat jäljessä ja joiden
valaistumiskyky ei ole yhtä hyvä. Näin ollen kaikenlaiset kokemukset
ovat normaaleja. Seuraavat tilanteet olivat tavallisia pitäessäni luentoja
muilla alueilla. Jotkut tunsivat aina olonsa kauheaksi ja istuivat kaksin
kerroin liikkumatta tuoleillaan. He odottivat, että olisin laskeutunut
puhujakorokkeelta parantamaan heidät. En tehnyt sitä. Jos ette kestä
edes tätä koetusta, kuinka voisitte harjoittaa kultivointia tulevaisuudessa,
kun kohtaatte monia suuria koettelemuksia? Ettekö pääse edes näin
mitättömän asian yli? Totta kai – kaikki pääsevät. Älkää siis tulko
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pyytämään minulta parantamista; en tee sitä. Jos mainitsette sanan
”sairaus”, en halua kuunnella.
Ihmisten pelastaminen on todella vaikeaa. Kaikilla luentosarjoilla
noin viisi tai kymmenen prosenttia ei pysy muiden mukana. Kaikki eivät
millään voi saavuttaa Taoa. Vaikka jatkaisitte kultivoinnin harjoittamista,
jää nähtäväksi, voitteko onnistua ja todella omistautua kultivoinnille.
Jokaisesta ei mitenkään voi tulla buddhaa. Dafan todelliset harjoittajat
kokevat samat asiat lukiessaan kirjaa, ja myös he saavat kaiken
ansaitsemansa.
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Kohtelen kaikkia harjoittajia opetuslapsinani
Tietävätkö kaikki, mitä olen tekemässä? Kohtelen kaikkia harjoittajia
opetuslapsinani – myös niitä, jotka opiskelevat itsenäisesti ja pystyvät
todella harjoittamaan kultivointia. Kyse on korkeille tasoille johtavan
harjoituksen opetuksesta, eikä kävisi päinsä, jos en opastaisi teitä tällä
tavoin. Se olisi vastuutonta ja aiheuttaisi ongelmia. Olemme antaneet
teille niin paljon, ja olette saaneet tietää niin monia periaatteita, joita
tavallisten ihmisten ei tulisi tietää. Opetan teille tämän Dafan, ja lisäksi
annan teille lukuisia muitakin asioita. Kehonne puhdistetaan, ja tähän
liittyy muutakin. Tämä ei yksinkertaisesti onnistuisi, jollen pitäisi teitä
opetuslapsinani. Taivaallisten salaisuuksien kevytmielistä levittämistä
tavallisille ihmisille ei sallita. Minun täytyy kuitenkin mainita eräs
asia. Ajat ovat muuttuneet, emmekä tänä päivänä harjoita rituaaleja
83
tai perinteistä kumartelua. Näillä muodollisuuksilla ei ole juurikaan
virkaa, ja ne näyttävät uskonnollisilta, joten ne eivät kuulu meidän
menetelmäämme. Mitä hyötyä olisi siitä, jos kumartelisitte opettajalle
84
tai kävisitte läpi jonkin vihkimyksen , mutta astuessanne ulos ovesta
palaisitte takaisin vanhoihin tapoihinne ja tekisitte mitä vain haluatte
– kilpailisitte ja taistelisitte maineesta ja voitosta tavallisten ihmisten
kanssa? Kenties jopa tahraisitte Falun Dafan maineen minun nimissäni!
Todellinen kultivointi riippuu täysin oman sydämenne kultivoinnista,
joten niin kauan kuin pystytte kultivoimaan – niin kauan kuin jatkatte
vakaasti ja päättäväisesti kultivointia – ohjaamme teitä opetuslapsina. Olisi käytännössä mahdotonta toimia toisin. Jotkut ihmiset
eivät kuitenkaan pysty pitämään itseään harjoittajina ja jatkamaan
kultivointia. Joillekin se on kerta kaikkiaan mahdotonta. Kuitenkin
monet ihmiset todella jatkavat kultivoinnin harjoittamista. Niin kauan
kuin jatkatte, ohjaamme teitä opetuslapsina.
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Jos joku vain tekee nämä muutamat liikesarjat päivittäin, voidaanko
hänet laskea Falun Dafan harjoittajaksi? Ei välttämättä. Tämä johtuu
siitä, että harjoittaessanne todellista kultivointia teidän täytyy mukautua
siihen luonteenlaadun vaatimustasoon, josta olemme puhuneet. Teidän
täytyy todella parantaa xīnxìngiänne, ja silloin – vain silloin – kyse on
todellisesta kultivoinnista. Jos teette ainoastaan liikesarjoja, luonteenne
ei parane, eikä teillä ole voimakasta energiaa, jota tarvitsette vahvistamaan kaikkea. Tätä ei voi kutsua kultivoinniksi, joten emme voi pitää
teitä Falun Dafan opetuslapsina. Jos päivästä toiseen jatkatte tällä tavoin
– ehkä teette harjoituksia, mutta ette seuraa Falun Dafan vaatimuksia,
ette paranna luonteenlaatuanne, ja pitäydytte tavallisten ihmisten
keskuudessa vanhoissa tavoissanne – joudutte kenties ongelmiin, ja
ehkä jopa väitätte Falun Dafan harjoittamisen ohjanneen teitä harhaan.
Tämä kaikki on mahdollista. Näin ollen teidän täytyy todella mukautua
luonteenlaadun vaatimuksiimme, jotta teistä tulee todellisia harjoittajia.
Olen tehnyt tämän selväksi. Älkää siis tulko pyytämään minulta muodollisuuksia, kuten jonkinlaista vihkimysrituaalia. Kohtelen teitä tällä tavoin
niin kauan kuin todella kultivoitte. Minulla on niin monia fǎshēneja,
ettei niitä voi laskea. Voin huolehtia kuinka monista oppilaista tahansa,
puhumattakaan oppilaista tämän yleisön joukossa.
Buddha-järjestelmän qigong ja buddhalaisuus uskontona
Buddha-järjestelmän qigong ei ole sama asia kuin buddhalaisuus
uskontona. Haluan teidän kaikkien varmasti ymmärtävän tämän.
Itse asiassa Tao-järjestelmän qigong ei myöskään ole taolaisuus
uskontona. Tämä on aina epäselvää joillekin. Jotkut ovat munkkeja,
jotka harjoittavat luostareissa, ja toiset ovat buddhalaisia maallikoita.
He luulevat tietävänsä buddhalaisista asioista hieman enemmän kuin
muut ihmiset, ja näin ollen he mainostavat innokkaasti buddhalaisuutta harjoittajiemme keskuudessa. Haluan sanoa teille: älkää tehkö
tällaista. Kyse on eri koulukunnan asioista. Uskonnoilla on uskonnolliset
muotonsa, mutta me opetamme täällä oman koulukuntamme
kultivointiosuutta. Me emme välitä uskonnollisista muodoista, ellette
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ole erikoistuneita Falun Dafaa harjoittavia munkkeja tai nunnia. Meidän
oppimme ei ole buddhalaisuutta dharman lopun aikana.
Buddhalaisuuden dharma on vain pieni osa Buddha-Fa’sta. Monia
muita syvällisiä Suuren Lain harjoituksia on olemassa, ja jokaisella
tasolla on erilainen Fa. Sakyamuni puhui 84 000 kultivointimenetelmästä. Kuinka monta menetelmää kuuluu buddhalaisuuteen? Vain
muutama, kuten Tendai, Huayan, Zen, Puhdas maa, tantrismi ja niin
edelleen. Kyse on häviävän pienestä murto-osasta! Näin ollen buddhalaisuus ei voi käsittää koko Buddha-Fa’ta: se on vain Buddha-Fa’n pieni
osa. Meidän Falun Dafamme on myös yksi Buddha-järjestelmän 84 000
kultivointitiestä, mutta se ei ole sukua buddhalaisuudelle – ei sen
alkuperäiselle muodolle eikä dharman lopun ajan buddhalaisuudelle –
eikä sillä myöskään ole mitään tekemistä nykypäivän uskontojen kanssa.
Buddhalaisuuden perusti Sakyamuni 2500 vuotta sitten muinaisessa
Intiassa. Kun Sakyamuni saavutti gonginsa avautumisen ja valaistumisen,
hän muisti, mitä oli aiemmin kultivoinut, ja levitti sitä pelastaakseen
ihmisiä. Riippumatta siitä, kuinka monta tuhatta kirjoituskokoelmaa
on julkaistu, hänen menetelmäänsä kuuluu itse asiassa vain kolme
85
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sanaa: ”ohjesäännöt , keskittyminen , viisaus ”. Nämä ovat hänen
oppinsa ominaispiirteet. ”Ohjesäännöissä” oli kyse siitä, että henkilön
piti vapautua kaikista tavallisten ihmisten haluista. Hänet pakotettiin
luopumaan halustaan saada asioita, siteet kaikkiin maallisiin asioihin
katkaistiin ja niin edelleen. Tällä tavoin hän vapautui kiintymyksistään,
hänen mielensä oli tyhjä, ja hän pystyi luonnollisesti saavuttamaan
keskittymisen tilan. Kyseiset asiat täydentävät toisiaan. Saavutettuaan
keskittymisen hänen täytyi istua meditaatiossa varsinaista kultivointia
varten sekä edistyä ylöspäin keskittymiskykyynsä tukeutuen. Tämä
on kyseisen menetelmän todellinen kultivointiosuus. Siinä ei opeteta
liikesarjoja, eivätkä sen harjoittajat muuta alkuperäiskehoaan (běntǐ) –
he kultivoivat vain tasoa määrittävää gongia. Näin ollen he keskittyvät
yksinomaan xīnxìnginsä kultivointiin, sillä he eivät kultivoi kehoaan,
eivätkä he näin ollen välitä gongin jalostamisesta. Samalla he vahvistavat
keskittymiskykyään meditaation myötä sekä kestävät meditaatiossa
kärsimystä ja hävittävät karmaansa. ”Viisaus” viittaa valaistumiseen ja
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suuren viisauden saavuttamiseen. Henkilö näkee maailmankaikkeuden
todellisen olemuksen sekä maailmankaikkeuden jokaisen ulottuvuuden
todellisuuden. Hänen jumalalliset kykynsä tulevat täysimittaisesti esille,
ja hänen viisautensa ja valaistumisensa avautuvat, mitä kutsutaan myös
”gongin avautumiseksi”.
Samaan aikaan, kun Sakyamuni perusti koulukuntansa, Intiassa
levisi kahdeksan uskontoa. Eräs niistä, brahmalaisuus, oli juurtunut
syvälle. Elinaikanaan Sakyamuni kävi jatkuvasti filosofista kamppailua
toisten uskontojen kanssa. Sakyamuni opetti totuudellista oppia, joten
opetuksen myötä hänen dharmansa sai yhä enemmän kannatusta, kun
taas toiset uskonnot heikkenivät jatkuvasti. Jopa syvään juurtunut
brahmalaisuus oli kadota kokonaan. Sakyamunin nirvānan jälkeen
toiset uskonnot, erityisesti brahmalaisuus, alkoivat kuitenkin saada
jälleen kannatusta. Mitä buddhalaisuudelle sitten tapahtui? Jotkut
munkit saavuttivat gongin avautumisen ja valaistumisen eri tasoilla,
mutta heidän valaistumistasonsa olivat verrattain matalia. Sakyamuni
saavutti tathāgatan tason, mutta monet munkit eivät onnistuneet siinä.
Buddha-Fa’lla on erilaisia ilmentymiä eri tasoilla, mutta mitä
korkeampi taso, sitä lähempänä se on totuutta. Mitä matalampi taso,
sitä kauempana se on totuudesta. Nämä munkit avautuivat ja saavuttivat
valaistumisen alemmilla tasoilla, joten he tulkitsivat Sakyamunin sanoja
omalle tasolleen näyttäytyvien maailmankaikkeuden ilmentymien
mukaisesti sekä oppimiensa tilanteiden ja ymmärtämiensä periaatteiden
näkökulmasta. Toisin sanoen munkit tulkitsivat Sakyamunin dharmaa
tavalla ja toisella, ja jotkut munkit myös opettivat omaa ymmärrystään
hänen sanoinaan sen sijaan, että he olisivat käyttäneet Sakyamunin
alkuperäisiä sanoja. Tämän johdosta Buddha-Fa vääristyi tunnistamattomaksi, eikä kyse enää ollut Sakyamunin opettamasta dharmasta.
Lopulta buddhalaisuuden sisältämä Buddha-Fa katosi Intiasta. Tämä on
vakava historiallinen opetus, ja tästä syystä Intiassa ei enää myöhemmin
ollut buddhalaisuutta. Ennen katoamistaan buddhalaisuudessa tapahtui
monia uudistuksia, ja loppujen lopuksi siihen yhdistyi asioita brahmalaisuudesta, minkä seurauksena muodostui hindulaisuus, Intian nykyinen
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uskonto. Siinä ei enää lainkaan osoiteta kunnioitusta buddhille vaan
muille asioille, eikä siinä uskota Sakyamuniin. Näin asiat ovat nyt.
Buddhalaisuudessa tapahtui kehityskulkunsa aikana monia
verrattain suuria uudistuksia. Yksi niistä tapahtui pian Sakyamunin
kuoleman jälkeen. Eräät ihmiset perustivat mahāyāna-buddhalaisuuden
eli ”suuren vaunun”, joka perustui Sakyamunin opettamiin korkean
tason periaatteisiin. He ajattelivat, että Sakyamunin julkisesti opettama
dharma oli tarkoitettu tavallisten ihmisten ”itsepelastukseen” ja arhatin
tason saavuttamiseen. Se ei puhunut kaikkien tuntevien olentojen
pelastuksesta, joten sitä kutsuttiin hīnayāna-buddhalaisuudeksi
88
eli ”pieneksi vaunuksi”. Munkit Kaakkois-Aasiassa seuraavat yhä
alkuperäistä kultivointimenetelmää Sakyamunin ajoilta. Kiinan
89
Han-alueella kutsumme sitä ”pieneksi vaunuksi”, mutta tietenkään
he eivät itse ajattele tällä tavoin – he uskovat perineensä Sakyamunin
alkuperäisiä asioita. Tämä pitää paikkansa: pääpiirteissään he ovat
perineet kultivointimenetelmän Sakyamunin ajalta.
Kun tämä uudistettu mahāyāna saapui Kiinaan, se vakiintui
maahamme, ja siitä tuli buddhalaisuus, jota nykyään levitetään
Kiinassa. Itse asiassa se on kuitenkin täysin erilaista kuin Sakyamunin
ajan buddhalaisuus. Kaikki on muuttunut, vaatetuksesta valaistumisen
tilaan ja itse kultivointiprosessiin. Alkuperäisessä buddhalaisuudessa
vain Sakyamunille osoitettiin kunnioitusta, sillä hän oli menetelmän
perustanut mestari, mutta tämän päivän buddhalaisuuteen kuuluu
monia buddhia, suuria bodhisattvoja ja niin edelleen. Lisäksi ihmiset
omistautuvat useille buddhille – ihmiset uskovat moniin tathāgatoihin.
Siitä on tullut siis buddhalaisuutta, joka osoittaa kunnioitusta useille
90
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buddhille, kuten buddha Amitābhalle , Bhaishajyagurulle , buddha
92
Vairocanalle ja niin edelleen, ja lisäksi siinä on monia suuria
bodhisattvoja. Kaikkiaan tämä buddhalaisuus on nyt aivan erilaista
kuin se, jonka Sakyamuni aikoinaan perusti.
Näinä aikoina tapahtui muitakin uudistuksia. Bodhisattva
93
Nagarjuna opetti salaista kultivointimenetelmää, joka tuli Intiasta
94
Afganistaniin ja sitten Xinjiangin alueelle , mistä se levisi Han-alueelle.
95
Tämä tapahtui Tang-dynastian aikana, joten sitä kutsuttiin
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Tang-tantrismiksi. Konfutselaisuus on vaikuttanut Kiinaan valtavasti,
joten moraaliset käsityksemme olivat erilaisia kuin yleensä muilla
kansoilla. Tantriseen kultivointimenetelmään kuuluu miehen ja naisen
kaksoiskultivointi, mitä yhteiskunnassa ei siihen aikaan voitu hyväksyä.
96
Näin ollen se hävitettiin Tang-dynastian Huichangin kaudella , jolloin
buddhalaisuutta tukahdutettiin, ja tämän seurauksena Tang-tantrismi
katosi Han-alueeltamme. Japanissa on nykyään itäistä tantrismia, joka
97
tuli Kiinasta näihin aikoihin. Siinä ei kuitenkaan harjoiteta guàndǐngia.
Tantrismin mukaan kaikki, jotka opiskelevat sen asioita saamatta
guàndǐngia, varastavat heidän dharmaansa, eikä heidän katsota saaneen
henkilökohtaista oppia mestarilta. Toinen opinhaara tuli Intiasta
Nepalin kautta Tiibetiin: sitä kutsutaan tiibetiläiseksi tantrismiksi, ja sitä
on siirretty perimätietona näihin päiviin asti. Tämä on pääpiirteissään
buddhalaisuuden nykyinen tilanne. Olen selittänyt teille lyhyesti
ja yleisellä tasolla sen kehityksen ja muutoksen. Buddhalaisuuden
kehityksen eri vaiheissa on tullut mukaan muitakin koulukuntia, kuten
Bodhidharman perustama Zen, Puhdas maa, Huayan ja niin edelleen.
Ne kaikki perustuvat jonkinlaiseen tulkintaan ja ymmärrykseen siitä,
mitä Sakyamuni aikoinaan opetti. Kaikki niistä kuuluvat uudistettuun
buddhalaisuuteen. Buddhalaisuuteen kuuluu runsaat kymmenen
koulukuntaa: ne ovat omaksuneet uskonnon muodon ja ovat näin ollen
osa buddhalaisuutta.
Uskonnot, jotka on perustettu tällä vuosisadalla – eikä ainoastaan
tällä vuosisadalla, vaan tämä pätee myös moniin uusiin uskontoihin,
joita on viime vuosisatojen aikana perustettu eri puolilla maailmaa –
ovat suurimmalta osin epäaitoja. Suurilla valaistuneilla olennoilla on
taivaalliset paratiisinsa, joihin he pelastavat ihmisiä. Kun Sakyamunin,
buddha Amitābhan ja buddha Vairocanan kaltaiset tathāgatat pelastavat
98
ihmisiä, heillä jokaisella on oma paratiisinsa , jota he hallitsevat.
Tällä Linnunradallamme on yli sata tällaista maailmaa, ja myös Falun
Dafallamme on Falun-paratiisi.
Mihin epäaidot oppisuunnat voisivat pelastaa seuraajansa? Ne
eivät pelasta ihmisiä, sillä ne eivät opeta Lakia. Tietenkään ihmiset
eivät aluksi omia uskontojaan perustaessaan aikoneet olla demoneita,
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jotka vahingoittavat alkuperäisiä uskontoja. He saavuttivat gongin
avautumisen ja valaistumisen eri tasoilla ja näkivät osan totuudesta,
mutta he olivat kaukana sellaisista valaistuneista olennoista, jotka voivat
pelastaa ihmisiä. Heidän tasonsa olivat hyvin matalia. He löysivät osan
totuudesta ja ymmärsivät, että jotkin tavallisten ihmisten uskomukset
ovat vääriä, ja he opettivat ihmisiä tekemään hyviä asioita. Aluksi
he eivät vastustaneet muita uskontoja. Ajan myötä ihmiset alkoivat
kuitenkin uskoa heihin ja omistautua heille. Ihmiset pitivät heidän
sanojaan järkevinä, ja myöhemmin heihin uskottiin yhä enemmän.
Ihmiset siis omistautuivat heille eivätkä enää varsinaisille uskonnoille.
Heidän kiintymyksensä maineeseen ja henkilökohtaiseen hyötyyn
kasvoivat, ja he pyysivät ihmisiä antamaan itselleen nimityksen. Siitä
lähtien he toimivat tällaisen uuden uskonnon nimellä. Kerron teille, että
nämä kaikki ovat harhaoppisia uskontoja. Vaikka ne eivät vahingoittaisi
ihmisiä, ne ovat silti harhaoppisia uskontoja, sillä ne ovat häirinneet
ihmisten uskoa alkuperäisiin, oikeaoppisiin uskontoihin. Oikeaoppiset
uskonnot voivat pelastaa ihmisiä, mutta harhaoppiset uskonnot eivät
pysty tähän. Ajan myötä ne tekevät pahoja asioita salaa. Monia tällaisia
asioita on levinnyt viime aikoina Kiinaan. Esimerkiksi niin kutsuttu
99
”Guanyin -menetelmä” on yksi niistä. Olkaa siis varuillanne. Sanotaan,
että eräässä Itä-Aasian maassa on yli kaksituhatta erilaista menetelmää.
Ihmiset Kaakkois-Aasiassa ja joissakin länsimaissa uskovat aivan kaikenlaisiin asioihin. Eräässä maassa on jopa avointa saatananpalvontaa.
Kaikki nämä asiat ovat demoneita, jotka ovat ilmaantuneet dharman
lopun aikana. ”Dharman lopun aika” ei koske vain buddhalaisuutta;
myös monet hyvin korkean tason ulottuvuudet ovat turmeltuneet. Eikä
”dharman loppu” rajoitu buddhalaisuuden dharman loppuun – kyse on
siitä, ettei maailmassa ole enää Lakia [tai ”hengellistä velvollisuudentuntoa”], joka hillitsisi ihmisiä ja ylläpitäisi moraalia.
Kultivoidessa täytyy harjoittaa vain yhtä menetelmää
Opetamme, että kultivoidessa täytyy harjoittaa vain yhtä menetelmää.
Riippumatta siitä, mitä menetelmää harjoitatte, ette saa sotkea
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kultivointianne sekoittamalla siihen muita asioita. Jotkut buddhalaiset maallikot harjoittavat sekä buddhalaisuutta että Falun Dafaa.
Kerron teille, että tällä tavoin ette ikinä saa mitään – kukaan ei
anna teille mitään. Vaikka kuulumme Buddha-järjestelmään, kyse
on xīnxìngistä sekä omistautumisesta yhden menetelmän harjoittamiselle. Teillä on vain yksi keho, joten minkä menetelmän gongia se
kehittää? Kuinka se jalostetaan teille? Minne haluatte mennä? Menette
sinne, minne kultivointimenetelmänne teidät johdattaa. Jos kultivoitte
seuraamalla Puhdasta maata, menette buddha Amitābhan Lännen
paratiisiin, ja jos seuraatte kultivoinnissanne Bhaishajyagurua, menette
Smaragdiparatiisiin. Ainakin uskonnoissa asia on ilmaistu tällä tavoin,
ja sitä nimitetään sanoilla ”ei toista kultivointimenetelmää”.
Kultivoinnin harjoittaminen, josta puhumme, viittaa itse asiassa
gongin jalostamisen koko prosessiin, ja tämä tapahtuu henkilön
oman koulukunnan menetelmän mukaisesti. Minne siis ajattelette
menevänne? Jos astutte kahteen veneeseen samanaikaisesti, ette voi
saada mitään. Kyse ei ole ainoastaan siitä, ettei qigong-harjoitusta saa
sekoittaa buddhalaiseen kultivointiin luostareissa. Sitä ei saa lainkaan
sekoittaa muiden kultivointimenetelmien, muiden qigongien tai muiden
uskontojen kanssa. Edes samaan uskontoon kuuluvia eri koulukuntia
ei voi kultivoidessa yhdistää. Voitte valita vain yhden kultivointitien.
Jos kultivoitte Puhdasta maata, teidän tulee harjoittaa vain Puhdasta
maata. Jos kultivoitte tantrismia, teidän tulee harjoittaa vain tantrismia.
Jos kultivoitte Zen-buddhalaisuutta, teidän tulee harjoittaa vain
Zen-buddhalaisuutta. Jos astutte kahteen veneeseen ja kultivoitte
sitä ja tätä, ette voi saavuttaa mitään. Tarkoitan, että jopa buddhalaisuudessa edellytetään, ettette harjoita kuin yhtä menetelmää, ettekä
saa yhdistellä kultivointiharjoituksia. Yhdellä joukolla on oma tapansa
harjoittaa, toisella joukolla on omansa, ja jokaisen täytyy seurata oman
oppisuuntansa kultivointitietä – sen tapaa kehittää ja muuntaa gongia.
Gongin muuntumisen prosessi tapahtuu toisissa ulottuvuuksissa, ja
se on verrattoman monimutkainen ja hienosyinen prosessi, ettekä
kultivoidessanne saa kevytmielisesti sotkea siihen muita asioita.
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Kun jotkut buddhalaiset maallikot kuulevat meidän harjoittavan
Buddha-järjestelmän qigongia, he vievät harjoittajiamme temppeleihin käännyttääkseen heidät buddhalaisuuteen. Sanon teille kaikille,
jotka istutte yleisössä: älkää tehkö tällaista. Tämä on sekä Dafan että
buddhalaisuuden ohjesääntöjen vahingoittamista. Samalla häiritsette
oppilaitamme, eivätkä he näin ollen saavuta mitään. Ette saa toimia näin.
Kultivointi on vakava asia, jossa täytyy omistautua yhdelle menetelmälle.
Vaikka se osuus, jota opetamme tavallisten ihmisten keskuudessa, ei ole
uskonto, kultivoinnin päämäärä on sama: saavuttaa gongin avautuminen
ja valaistuminen sekä täydellistyä.
Sakyamuni sanoi, että dharman lopun aikana jopa luostareissa
harjoittavien munkkien olisi hyvin vaikea pelastaa itseään, puhumattakaan buddhalaisista maallikoista, joista kukaan ei huolehdi. Vaikka
olisitte ottaneet jonkun mestariksenne, tämä niin kutsuttu ”mestari” on
myös kultivoinnin harjoittaja. Jos mestari ei aidosti harjoita kultivointia,
kaikki on turhaa. Jos henkilö ei kultivoi sydäntään, hän ei voi onnistua,
olipa kyseessä kuka tahansa. Kääntymys on tavallisten ihmisten muodollisuus. Luuletteko kuuluvanne Buddha-järjestelmään kääntymyksen
jälkeen? Huolehtiiko buddha näin ollen teistä? Väärin. Vaikka kumartelisitte (kowtow) joka päivä hänen edessään, kunnes otsanne on verillä,
ja vaikka polttaisitte nipuittain suitsukkeita, siitä ei ole mitään hyötyä.
Teidän täytyy todella kultivoida sydäntänne, jotta se toimii. Dharman
lopun aikaan saavuttaessa maailmankaikkeus on käynyt läpi valtavia
muutoksia, ja jopa paikat, joissa ihmiset harjoittavat uskontoaan, eivät
enää ole hyviä. Yliluonnollisia kykyjä omaavat ihmiset, mukaan lukien
munkit, ovat myös nähneet tämän. Tällä hetkellä olen ainoa henkilö
maailmassa, joka opettaa julkisesti oikeamielistä tietä. Olen tehnyt
jotain, mitä kukaan ei ole tehnyt aiemmin, ja olen saattanut tämän
jokaisen ulottuville dharman lopun aikana. Totuus on, ettei tällaista
tilaisuutta tule tuhannessa tai kymmenessätuhannessa vuodessa. Mutta
se, voiko teidät pelastaa – voitteko toisin sanoen harjoittaa kultivointia
– riippuu kuitenkin itsestänne. Se, mitä opetan, on valtava totuus
maailmankaikkeudesta.
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En tarkoita, että teidän täytyy opiskella Falun Dafaani. Olen kertonut
teille periaatteen. Jos haluatte harjoittaa kultivointia, teidän täytyy
kultivoida vain yhdellä tiellä. Muutoin ette pysty lainkaan kultivoimaan.
Tietysti, jos ette halua harjoittaa kultivointia, jätämme teidät rauhaan.
Tämä Fa on tarkoitettu todellisten harjoittajien kuultavaksi. Tämän
vuoksi teidän täytyy omistautua yhdelle menetelmälle, ettekä voi
edes sekoittaa siihen ajatuksia muista harjoituksista. En opeta mielen
toiminnalla ohjaamista; Falun Dafaamme ei kuulu mielentoiminta, joten
siihen ei näin ollen tule lisätä ajatuksia. Teidän täytyy todella huomioida
tämä: niin kutsuttu mielentoiminta ei käytännössä kuulu meille
lainkaan. Buddha-järjestelmä opettaa Tyhjyyttä ja Tao-järjestelmä
Olemattomuutta.
Erään kerran yhdistin mieleni neljän tai viiden suuren valaistuneen
100
olennon, suuren taon kanssa. Heidän tasonsa olivat äärimmäisen
korkeita. Korkeista tasoista puheen ollen, heidän tasonsa olivat niin
korkeita, että tavallinen ihminen pitäisi sitä täysin käsittämättömänä. He
halusivat tietää, mitä ajattelin. Toisten on ollut täysin mahdotonta lukea
ajatuksiani kaikkien näiden vuosien ajan kultivointia harjoittaessani.
Muiden yliluonnolliset kyvyt eivät saavuta minua. Kukaan ei pysty
tuntemaan minua tai tietämään, mitä on mielessäni. He halusivat tietää,
mitä mielessäni liikkui, joten suostuttuani tähän he yhdistivät mieleni
omiinsa joksikin aikaa. Yhteyden muodostamisen jälkeen tunsin oloni
melko sietämättömäksi. Riippumatta siitä, kuinka korkea tai matala oma
tasoni on, olen kuitenkin tavallisten ihmisten keskuudessa ja teen jotain
tarkoituksellista: pelastan ihmisiä, ja ajatukseni ovat ihmisten pelastamisessa. Mutta kuinka hiljaisia olivat heidän mielensä? Suorastaan
pelottavan hiljaisia. Jos heitä olisi ollut vain yksi, se ei olisi ollut kovin
erityistä, mutta kun neljä tai viisi henkilöä istuu siellä sellaisessa rauhallisuuden tilassa, se muistuttaa tyyntä lampea, jossa ei ole minkäänlaista
sisältöä. Yritin tuntea heidät, mutta en voinut. Näiden muutamien
päivien ajan tunsin oloni epämukavaksi todella erikoisella tavalla.
Tavalliset ihmiset eivät pysty mitenkään kuvittelemaan tai tuntemaan
sellaista: se oli puhdasta ei-toimintaa ja tyhjyyttä.
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Kultivointiin korkeilla tasoilla ei liity minkäänlaista mielentoimintaa.
Tämä johtuu siitä, että perustava järjestelmä on asetettu jo silloin,
kun olitte perustaa rakentavalla tavallisten ihmisten tasolla. Korkean
tason saavuttaessanne kultivointijärjestelmän toiminta on täysin
automaattista, mikä pätee erityisesti meidän menetelmäämme. Kun vain
parannatte xīnxìngiänne, gonginne kasvaa, eikä teidän tarvitse tehdä
edes harjoituksia. Harjoitusten tarkoitus on vahvistaa automaattisia
mekanismeja. Miksi meditaatiossa vaiennetaan mieli? Kyse on täydellisestä ei-toiminnasta. Olette kenties nähneet taolaisten käyttävän
kaikenlaisia liikkeitä, mielentoimintaa, ajatuksilla ohjaamista ja vastaavia
asioita. Voin kertoa, että kun Tao-järjestelmässä noustaan hieman qi’n
tason yläpuolelle, siihen ei kuulu mitään tällaista, eikä siinä enää käytetä
mielentoimintaa. Joillakin ihmisillä, jotka ovat harjoittaneet muita
qigong-menetelmiä, on aina vaikeuksia luopua hengitystekniikoista,
mielellä ohjailusta ja niin edelleen. Opetan heille yliopistotason asioita,
mutta he kyselevät minulta peruskoulun oppilaan asioita – kuinka
esimerkiksi ohjata sitä tai tätä, tai kuinka käyttää erilaisia ajatuksia.
He ovat tottuneet tähän lähestymistapaan ja luulevat qigongin olevan
sellaista, vaikka se tosiasiassa ei ole.
Yliluonnolliset kyvyt ja gong-voima
Monilla teistä ei ole selkeää ymmärrystä qigongin käsitteistä; jotkut
aina sekoittavat niitä. He kutsuvat yliluonnollisia kykyjä (gōngnéng)
gong-voimaksi (gōnglì) tai päinvastoin. Gong, jota saamme
kultivoidessamme xīnxìngiä ja sulautumalla maailmankaikkeuden
luonteeseen, jalostuu hyveestämme. Se määrittää henkilön tason,
hänen gong-voimansa vahvuuden sekä hänen kultivointinsa Hedelmän
korkeuden – se on gongeista ratkaisevin. Minkälaisia tiloja henkilö
saattaa kokea kultivointinsa aikana? Hänelle saattaa kehittyä joitakin
yliluonnollisia kykyjä; me kutsumme niitä lyhyesti ”kyvyiksi”. Juuri
mainitsemaani gongia, joka nostaa henkilön tasoa, kutsutaan
gong-voimaksi. Mitä korkeampi taso, sitä suurempi on gong-voima, ja
sitä voimakkaampia ovat nämä kyvyt.
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Yliluonnolliset kyvyt ovat vain kultivointiprosessin sivutuotteita.
Ne eivät edusta henkilön tason korkeutta tai hänen gong-voimansa
vahvuutta. Jotkut kehittävät niitä enemmän, toiset vähemmän.
Yliluonnollisia kykyjä ei myöskään voi asettaa kultivoinnin päätavoitteeksi. Kykyjä voi kehittyä vain silloin, kun henkilö päättää todella
harjoittaa kultivointia – niitä ei voi pitää kultivoinnin harjoittamisen päämääränä. Miksi haluatte näitä asioita? Oletteko ajatelleet
käyttää niitä tavallisten ihmisten keskuudessa? Niiden käyttäminen
kevytmielisesti tavallisten ihmisten keskuudessa on ehdottomasti
kielletty. Mitä enemmän haluatte niitä, sitä vähemmän saatte. Tämä
johtuu omasta tavoittelustanne, ja on sanomattakin selvää, että
tavoittelu on kiintymys. Kultivoinnissa pyritään nimenomaan
luopumaan kiintymyksistä.
Monet ovat kultivoineet korkeisiin maailmoihin, vaikka heillä
ei ole yliluonnollisia kykyjä. Heidän mestarinsa ovat lukinneet ne
peläten, etteivät nämä henkilöt osaisi hillitä itseään ja että he tekisivät
pahoja tekoja. Näin ollen heidän ei sallita käyttää kykyjään. Tällaisia
tapauksia on varsin paljon. Yliluonnollisia kykyjä ohjataan mielellä.
Nukkuessaan henkilö ei kenties osaisi hallita itseään – ehkä hän näkisi
unta ja huomaisi seuraavana aamuna kaiken olevan päälaellaan, eikä
tällaista sallita. Koska kultivointia harjoitetaan tavallisten ihmisten
keskuudessa, suuria yliluonnollisia kykyjä omaavien ihmisten ei
yleensä anneta käyttää niitä. Valtaosa heistä on lukittu, mutta tämä
ei ole ehdotonta. Monet ovat harjoittaneet kultivointia erittäin hyvin
ja pystyvät käyttäytymään kunnollisesti, joten heille sallitaan joitakin
yliluonnollisia kykyjä. Jos tällaista henkilöä pyydetään esittelemään
kykyjään, hän ei ehdottomasti suostu siihen; hän pystyy toimimaan
oikein näissä tilanteissa.
Käänteinen kultivointi ja gongin lainaaminen
Jotkut ihmiset eivät ole koskaan harjoittaneet qigongia, tai kenties he
ovat oppineet muutamia liikkeitä jollakin qigong-kurssilla. Tällöin kyse
on kuitenkin ollut vain parantumisesta ja yleiskunnon kohottamisesta,
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mikä ei ole kultivoinnin harjoittamista. Toisin sanoen nämä ihmiset
eivät ole koskaan saaneet aitoa opetusta, mutta jonakin yönä he yhtäkkiä
saavat gongia. Puhutaanpa siitä, mistä tällainen gong on peräisin. Eri
tapoja on muutamia.
Yksi tapa liittyy käänteiseen kultivointiin. Mitä on käänteinen
kultivointi? Jotkut ovat verrattain vanhoja ja haluavat harjoittaa
kultivointia, mutta heillä ei ole tarpeeksi aikaa aloittaa kultivointia
aivan alusta. Kun qigong oli suosionsa huipulla, hekin halusivat
kultivoida. He tiesivät, että qigongia harjoittamalla voi tehdä hyviä
asioita toisille ihmisille ja että samalla he pystyisivät kehittymään itse.
Heillä oli siis tämä toive: he halusivat kehittyä ja harjoittaa kultivointia.
Joitakin vuosia sitten, kun qigong oli erittäin suosittua, kyseiset qigongmestarit vain tekivät qigongia tunnetuksi, eikä kukaan todella välittänyt
korkeiden tasojen asioita. Olen tänäkin päivänä ainoa henkilö, joka
opettaa aitoa korkeiden tasojen qigongia julkisesti. Kukaan muu ei tee
tätä. Käänteistä kultivointia harjoittavat ihmiset olivat yli 50-vuotiaita,
toisin sanoen vähän vanhempia. Heidän synnynnäinen perustansa oli
erinomainen, ja heillä oli kehossaan erinomaisia asioita. Lähes kaikki
olivat sellaisia ihmisiä, jotka mestari ottaisi opetuslapsekseen tai valitsisi
seuraajakseen. Nämä ihmiset olivat kuitenkin ikääntymässä, ja nyt he
halusivat kultivoida, mikä on helpommin sanottu kuin tehty. Mistä he
löytäisivät mestarin? Mutta ajatus kultivoinnin harjoittamisesta – tämä
toive heidän sydämessään – loistaa kuin kulta ja vavisuttaa kymmensuuntaista maailmaa. Ihmiset puhuvat usein buddha-luonnosta, ja he
tarkoittavat nimenomaan tätä buddha-luontoa, joka on tullut esille.
Korkean tason näkökulmasta elämän tarkoitus ei ole ihmisenä
oleminen. Ihmisen elämä saa alkunsa maailmankaikkeuden tilassa, joten
se on sulautunut Zhēn–Shàn–Rěniin, maailmankaikkeuden luonteeseen,
ja se on alkujaan hyvä ja ystävällinen. Mutta kun olentojen määrä
lisääntyy, ne muodostavat sosiaalisia suhteita. Tämän seurauksena
joistakin olennoista tulee itsekkäitä tai pahoja, eivätkä ne voi jäädä
korkeille tasoille, joten ne putoavat tietylle tasolle. Tällä tasolla niistä
tulee jälleen huonoja, joten ne jatkavat putoamista, kunnes ne lopulta
putoavat tälle tavallisten ihmisten tasolle. Tälle tasolle pudotessaan
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ne pitäisi tuhota täydellisesti, mutta armosta ja myötätunnosta suuret
valaistuneet olennot päättivät antaa ihmisille vielä yhden mahdollisuuden kaikkein ankarimmassa ympäristössä, joten he loivat tämän
ulottuvuuden.
Toisten ulottuvuuksien asukkailla ei ole tällaisia ruumiita, ja he
voivat leijailla sekä suurentua tai pienentyä. Kuitenkin tässä ulottuvuudessa ihmisille annetaan tämä ruumis – tämä meidän fyysinen
ruumiimme. Kun teillä on tämä ruumis, ette kestä kylmyyttä, kuumuutta,
väsymystä tai nälkää. Kyse on joka tapauksessa kärsimyksestä. Kärsitte
ollessanne sairaita. Joudutte käymään läpi syntymän, vanhuuden,
sairauden ja kuoleman, jotta voitte maksaa karmavelkanne kärsimällä.
Teille annetaan vielä mahdollisuus palata, jotta saadaan selville, voitteko
palata takaisin alkuperäänne. Tämän vuoksi ihmiset ovat pudonneet
harhojen maailmaan. Kun putoatte tänne, teille luodaan tämä silmäpari,
jotta ette voisi nähdä muita ulottuvuuksia tai materian todellista
olemusta. Jos pystytte selviytymään takaisin, huomaatte, että kaikkein
tuskallisin rasitus osoittautuu kaikkein arvokkaimmaksi. Teidän täytyy
kohdata monia koettelemuksia yrittäessänne kultivoida takaisin keskellä
harhakuvaa ja herätessänne todellisuuteen, joten pystytte palaamaan
nopeasti. Jos teistä tulee huonompia, elämänne hävitetään. Näin ollen
muiden olentojen silmissä elämän tarkoitus ei ole ihmisenä oleminen
vaan paluu alkuperäiseen, todelliseen itseen. Tavallinen ihminen ei
pysty ymmärtämään tätä. Tavalliset ihmiset ovat vain tavallisia ihmisiä
tavallisessa maailmassa: he ajattelevat omaa menestystään ja mukavaa
elämää. Mitä mukavammin he elävät, sitä itsekkäämpiä heistä tulee,
sitä enemmän he haluavat omistaa, ja sitä enemmän he hairahtuvat
maailmankaikkeuden luonteesta, joten he suuntaavat tuhoon.
Tältä asia näyttää korkealta tasolta katsottuna. Ajattelette liikku
vanne eteenpäin, vaikka itse asiassa liikutte taaksepäin. Ihmiskunta
ajattelee kehittävänsä tiedettään ja edistyvänsä, vaikka todellisuudessa
se vain noudattaa maailmankaikkeuden lainalaisuuksia. Mestari Zhang
101
Guolao, yksi kahdeksasta kuolemattomasta , istui aasinsa selässä
takaperin. Harvat tietävät, miksi hän teki niin. Hän oli ymmärtänyt,
että eteenpäin liikkuminen on itse asiassa liikkumista taaksepäin,
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ja tämän vuoksi hän ratsasti aasinsa selässä toisinpäin. Näin ollen, kun
ihmiset haluavat harjoittaa kultivointia, valaistuneet olennot pitävät
tätä toivetta äärimmäisen arvokkaana, ja he voivat auttaa pyyteettä.
Tämä koskee myös harjoittajia, jotka istuvat täällä tänään. Jos haluatte
harjoittaa kultivointia, voin auttaa teitä pyyteettä. Mutta jos haluatte
olla tavallisia ihmisiä tai tavoittelette sairauksien parantamista, haluatte
sitä ja tätä, ja niin edelleen – en voi auttaa. Mistä tämä johtuu? Siitä, että
haluatte olla tavallisia ihmisiä, ja tavallisen ihmisen osana on käydä läpi
syntymä, vanhuus, sairaus ja kuolema. Näin sen kuuluu olla. Kaikella
on perimmäiset syynsä, joita ei voi sekoittaa. Kultivointi ei alun perin
kuulunut elämäänne, mutta nyt haluatte kultivoida. Meidän täytyy
vastaavasti järjestää tulevaisuutenne uudelleen, ja täten saamme laittaa
kehonne järjestykseen.
Kun henkilö haluaa kultivoida ja tämä toive tulee esille, valaistuneet
olennot näkevät sen ja pitävät sitä hyvin arvokkaana. Mutta kuinka
he voivat auttaa? Kuinka tämä henkilö voisi löytää tästä maailmasta
mestarin, joka pystyisi häntä opettamaan? Hän on vieläpä yli 50-vuotias.
Suuret valaistuneet olennot eivät voi opettaa häntä, sillä jos he
näyttäisivät itsensä ja opettaisivat hänelle Fa’ta ja harjoituksia, kyse
olisi taivaallisten salaisuuksien paljastamisesta, ja he putoaisivat itsekin
alas. Ihmiset ovat tehneet pahoja asioita ja pudonneet tähän harhojen
maailmaan, joten heidän täytyy kultivoida heräämällä todellisuuteen
harhakuvan keskellä. Tämän vuoksi suuret valaistuneet olennot eivät voi
heitä opettaa. Jos oikea, ilmielävä buddha opettaisi Fa’ta ja harjoituksia,
jopa ihmiset, jotka ovat syyllistyneet anteeksiantamattomiin synteihin,
tulisivat oppimaan. Tällöin kaikki uskoisivat. Mihin ihmisten vielä
täytyisi valaistua? Valaistuminen ei enää tulisi kyseeseen. Koska ihmiset
ovat oman toimintansa tuloksena pudonneet tähän harhojen maailmaan,
heidät pitäisi oikeastaan hävittää. Teille on kuitenkin annettu vielä yksi
mahdollisuus palata harhasta. Jos pystytte palaamaan, sitten palaatte.
Jos ette pysty, jatkatte jälleensyntymien kiertokulussa tai tuhoudutte.
Jokaisen täytyy kulkea omaa polkuaan. Mitä tapahtuu silloin, jos
henkilö haluaa kultivoida? He keksivät seuraavan keinon. Siihen aikaan
qigong oli hyvin suosittua, mikä oli seurausta taivaallisten olosuhteiden
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muutoksesta. Toimiakseen näiden taivaallisten olosuhteiden mukaisesti
valaistuneet olennot toimittivat tälle henkilölle gongia suhteessa hänen
xīnxìnginsä tasoon. He kiinnittivät hänen kehoonsa pehmeän putken,
joka toimi kuin vesihana: gongia tuli, kun se avattiin. Jos henkilö halusi
erittää gongia, sitä tuli – mutta hän ei itse pystynyt erittämään gongia,
sillä hänellä ei ollut sitä omasta takaa. Hänen kultivointitilansa oli
tällainen, ja sitä kutsutaan käänteiseksi kultivoinniksi, eli kultivoinniksi
korkeammalta matalammalle kunnes täydellistyminen on saavutettu.
Tavallisesti kultivointia harjoitetaan matalalta korkealle aina siihen
asti, kunnes gong avautuu ja henkilö on kultivoinut täydellistymiseen.
Käänteinen kultivointi oli tarkoitettu vanhemmille ihmisille, joilla ei
ollut tarpeeksi aikaa harjoittaa kultivointia matalalta korkealle. Näin
ollen heidän oli nopeampi harjoittaa korkealta matalalle. Tämä oli
kyseiseen aikakauteen kuuluva ilmiö. Näiden ihmisten luonteenlaadun täytyi olla hyvin korkea, ja heille annettiin energiaa suhteessa
heidän xīnxìnginsä tasoon. Mikä tarkoitus tällä oli? Ensinnäkin kyse
oli mukautumisesta sen ajan taivaallisiin olosuhteisiin. Kun tällainen
henkilö teki hyviä tekoja toisille, hän saattoi samalla kärsiä koettelemuksia. Tämä johtuu siitä, että kun joku on tekemisissä tavallisten
ihmisten kanssa, kaikenlaiset tavalliset kiintymykset voivat aiheuttaa
hänelle häiriöitä. Kun hän paransi potilaan, potilas ei välttämättä
osannut arvostaa sitä. Parantaessaan hän toki poisti monia huonoja
asioita potilaan kehosta, mutta kenties juuri sillä hetkellä ei tapahtunut
selvää muutosta. Potilas ei ollut tyytyväinen eikä edes kiittänyt häntä;
ehkä potilas jopa nimitteli ja syytti häntä huijariksi. Nimenomaan
tällaisia ongelmia kohdatessaan ja tällaisessa ympäristössä hän sai
tilaisuuden karaista mieltään. Hänelle annettiin gongia, jotta hän voisi
kultivoida ja kehittää itseään. Tehdessään hyviä tekoja hän saattoi
kehittää omia yliluonnollisia kykyjään ja kasvattaa omaa gongiaan.
Jotkut ihmiset eivät kuitenkaan ymmärtäneet tätä periaatetta. Enkö
maininnut, ettei kukaan voinut opettaa näille ihmisille Fa’ta? Heidän piti
itse ymmärtää tämä asia. Kyse oli valaistumisesta tähän periaatteeseen.
Jos he eivät pystyneet selvittämään sitä, mitään ei ollut tehtävissä.
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Kun jotkut ihmiset saivat gongia, jonakin yönä nukkuessaan
he tunsivat olonsa yhtäkkiä sietämättömän kuumaksi ja pystyivät
hädin tuskin pitämään peittonsa yllään. Noustessaan aamulla ylös
he saivat sähköiskun kaikesta, mihin he koskivat. Tällöin he tiesivät
saaneensa energiaa. Jos joku toinen tunsi kipua jossain kehonsa
osassa, he hieraisivat häntä nopeasti käsillään, ja hän tunsi olonsa
paremmaksi – tämä siis toimi varsin hyvin. Tästä lähtien he tiesivät
pystyvänsä erittämään gongia. Näin heistä tuli ”qigong-mestareita”;
he ripustivat ovelleen kyltin ja nimittivät itsensä qigong-mestareiksi.
Aluksi tällainen henkilö oli varsin kunnollinen. Parantaessaan muiden
sairauksia hän ehkä kieltäytyi ottamasta vastaan rahaa tai lahjoja. Hän
ei kuitenkaan pystynyt välttämään saastumista tavallisten ihmisten
”suuresta värisammiosta”. Koska käänteistä kultivointia harjoittavat
ihmiset eivät olleet aidosti kultivoineet xīnxìngiään, heidän oli hyvin
vaikea ylläpitää luonnettaan. Vähitellen tämä henkilö alkoi ottaa vastaan
pieniä kiitollisuudenosoituksia, ja asteittain hän alkoi hyväksyä isompia
lahjoja. Ennen pitkää hän jopa loukkaantui, kun lahjoja oli liian vähän.
Lopulta hän sanoi: ”Miksi annatte minulle näitä tavaroita? Haluan
rahaa!” Hän ei ollut tyytyväinen, jos ihmiset eivät maksaneet tarpeeksi.
Kun muut ihmiset ylistivät hänen taitojaan, hän myös lakkasi kunnioittamasta oikeamielisten koulujen qigong-mestareita. Jos joku sanoi
hänestä pahaa, hän hermostui. Hänen kiintymyksensä maineeseen ja
voittoon paisuivat – hän ajatteli olevansa muita parempi ja kerrassaan
ainutlaatuinen. Virheellisesti hän luuli saaneensa gongia tullakseen
qigong-mestariksi ja ansaitakseen omaisuuden, kun sitä todellisuudessa
annettiin kultivoinnin harjoittamiseen. Kun kiintymykset maineeseen ja
voittoon kehittyivät, tämän henkilön xīnxìng oli itse asiassa pudonnut.
Olen todennut, että gongin taso on yhtä korkea kuin xīnxìngin taso.
Kun hänen luonteenlaatunsa laski, hänelle ei voitu antaa yhtä paljon
gongia, koska sitä täytyi antaa suhteessa hänen luonteenlaatunsa tasoon
– gongin taso on yhtä korkea kuin xīnxìngin taso. Mitä enemmän hän oli
kiintynyt maineeseen ja voittoon, sitä alemmas hän putosi tavallisten
ihmisten keskuudessa, ja tämän myötä hänen gonginsa laski. Lopulta,
kun hän oli pudonnut aivan pohjalle, hänelle ei annettu enää lainkaan
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gongia. Hänellä ei ollut enää yhtään gongia jäljellä. Muutamia vuosia
sitten tällaisia ihmisiä oli varsin paljon, ja suurin osa heistä oli yli
50-vuotiaita naisia. Olette kenties nähneet jonkun vanhemman naisen
tekemässä qigong-harjoituksia, mutta hän ei saanut aitoa opetusta. Ehkä
hän oppi jollakin qigong-kurssilla muutamia liikkeitä parantumiseen ja
yleiskunnon ylläpitoon. Eräänä päivänä hänellä kuitenkin oli yhtäkkiä
gongia. Kun hänen luonteenlaatunsa heikkeni ja hänen kiintymyksensä
maineeseen ja voittoon kasvoivat, hän putosi suoraan alas. Nyt hän ei
ole kukaan ja hänen gonginsa on mennyttä. Nykyään näitä käänteistä
kultivointia harjoittaneita ja tasoltaan pudonneita ihmisiä on lukuisia.
Vain muutamia on jäljellä. Miksi? He eivät tienneet, että gongia annettiin
kultivoinnin harjoittamiseen – he jopa kuvittelivat, että sitä annettiin
rikastumiseen, kuuluisaksi tulemiseen ja siihen, että heistä tulisi qigongmestareita tavallisessa maailmassa. Tosiasiassa he saivat sitä kultivointiin.
Mitä on gongin lainaaminen? Siihen ei liity ikärajaa, mutta sillä on
eräs vaatimuksensa: henkilöllä täytyy olla erityisen hyvä luonteenlaatu.
Tällaiset ihmiset tiesivät, että qigongia voi käyttää kultivointiin, ja he
myös halusivat harjoittaa kultivointia. Heidän toiveensa oli kultivoida,
mutta mistä he löytäisivät mestarin? Joitakin vuosia sitten todella oli
aitoja qigong-mestareita, jotka opettivat qigong-harjoituksiaan. Kaikki
heidän opettamansa asiat olivat kuitenkin parantumisen ja yleiskunnon
tasolla. Korkean tason qigongia ei ollut opettamassa kukaan – hekään
eivät tehneet tätä.
Gongin lainaamisesta puheen ollen, mainitsen myös erään toisen
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asian. Pääsielunsa (päätajuntansa) lisäksi ihmisellä on myös
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apusielu (aputajunta) . Joillakin ihmisillä on yksi, kaksi, kolme,
neljä tai jopa viisi apusielua. Apusielun sukupuoli ei välttämättä ole
sama kuin henkilön itsensä: jotkut niistä voivat olla miespuolisia,
jotkut naispuolisia, ja ne kaikki ovat erilaisia. Itse asiassa pääsielun
sukupuolikaan ei välttämättä ole sama kuin fyysisen ruumiin, sillä
olemme havainneet, että nykyään monilla miehillä on naispuolinen
pääsielu, ja toisaalta monilla naisilla on miespuolinen pääsielu.
Tämä sopii täysin taivaallisiin olosuhteisiin, kuten asia ilmaistaan
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Tao-järjestelmässä: yin ja yang ovat kääntyneet – yin on vahvistumassa
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ja yang on heikentymässä.
Henkilön apusielu tulee yleensä korkeammalta tasolta kuin
hänen pääsielunsa. Tämä pätee erityisesti joihinkin ihmisiin; heidän
apusielunsa tulevat todella korkeilta tasoilta. Apusielu ei ole mikään
kehoon kiinnittynyt henki (fùtǐ) – se syntyi äitisi kohdusta samaan
aikaan kuin sinä, sillä on sama nimi kuin sinulla, ja se on osa kehoasi.
Tavallisesti, kun ihmiset ajattelevat tai tekevät jotain päivittäisessä
elämässään, pääsielu hallitsee tilannetta. Apusielu yrittää pääasiassa
hillitä pääsielua tekemästä vääryyksiä. Silloin, kun pääsielu on
voimakkaan kiintymyksen vallassa, apusielu ei kuitenkaan pysty
tekemään mitään. Apusielu ei ole tavallisen maailman harhauttama,
kun taas pääsielu erehtyy helposti.
Jotkut apusielut tulevat hyvin korkeilta tasoilta, ja kenties ne
ovat vain vähän matkan päässä Aidon Hedelmän saavuttamisesta
kultivoinnissa. Apusielu tahtoo harjoittaa kultivointia, mutta se ei pysty
tekemään mitään, jos pääsielu ei halua. Kun qigong oli hyvin suosittua,
pääsielu halusi eräänä päivänä myös harjoittaa sitä. Ajatus kultivoinnista
korkeille tasoille oli tietysti hyvin puhdas ja viaton – hän ei himoinnut
mainetta ja mammonaa. Apusielu ilahtui tästä kovasti: ”Haluan
kultivoida, mutta minä en tee päätöksiä. Nyt sinä haluat harjoittaa –
juuri tätä minäkin haluan.” Mutta mistä tämä henkilö löytäisi mestarin?
Apusielu oli varsin kyvykäs, ja se jätti kehon etsiäkseen suuria valaistuneita olentoja, joita se tunsi aiemmissa elämissään. Koska joidenkin
apusielujen taso on hyvin korkea, ne pystyvät jättämään kehon. Ylös
saavuttuaan se esitti toiveensa kultivoinnin harjoittamisesta ja gongin
lainaamisesta. Suuret valaistuneet olennot huomasivat henkilön olevan
kelvollinen, ja tietysti he auttaisivat kultivoinnissa. Näin apusielu lainasi
gongia. Tavallisesti tämä gong on kirkkaasti säteilevää energiaa, jota
toimitetaan putken kautta. Tämän lisäksi joitakin asioita lainattiin
valmiissa muodossa, ja niiden mukana tulee yleensä yliluonnollisia
kykyjä.
Tällä tavoin henkilöllä saattoi samanaikaisesti olla kykyjä. Hänkin
koki sen, mistä kerroin hetki sitten: eräänä yönä nukkuessaan hän tunsi
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olonsa todella kuumaksi, ja herätessään seuraavana aamuna hänellä
oli gongia. Hän sai sähköiskun kaikesta, mihin hän koski, ja hän pystyi
parantamaan muita ihmisiä. Hän tiesi saaneensa energiaa, mutta mistä
se oli tullut? Hän ei ollut varma; hänellä oli vain epämääräinen tunne
siitä, että se tuli maailmankaikkeuden tilasta, mutta hän ei tiennyt
tarkemmin. Apusielu ei kertonut hänelle, koska juuri apusielu harjoitti
kultivointia. Hän ei tiennyt muuta kuin saaneensa energiaa.
Gongia lainanneet ihmiset saattoivat olla kaikenikäisiä. Nuoria
oli suhteellisesti enemmän. Muutamia vuosia sitten julkisuuteen tuli
jonkin verran kaksissa-, kolmissa- ja nelissäkymmenissä olevia ihmisiä
sekä myös iäkkäämpiä henkilöitä. Nuorten on vaikeampi käyttäytyä
kunnollisesti. Kenties tällaiset henkilöt vaikuttivat hyviltä päivittäisessä
elämässään ja tavallisessa maailmassa, eivätkä he välittäneet paljonkaan
maineesta ja omasta hyödystään silloin, kun heillä ei ollut erityisiä
kykyjä. Mutta kun heistä tuli hieman muita kyvykkäämpiä, maine ja
voitto saattoivat helposti vaikuttaa heihin. He ajattelivat, että heillä on
vielä paljon elämää elettävänään ja että he haluavat yhä tavoitella kaikenlaista, menestyä ja saavuttaa joitakin tavallisten ihmisten päämääriä.
Kehitettyään yliluonnollisia kykyjä ja erityisiä taitoja he käyttäisivät niitä
henkilökohtaisiin pyrkimyksiinsä. Tämä on täysin sopimatonta. Heidän
ei annettu käyttää niitä näin. Mitä enemmän he käyttivät gongiaan,
sitä vähemmän sitä jäi heille, ja lopulta kaikki oli mennyt. Tällä tavoin
pudonneita ihmisiä on vielä enemmän. Olen huomannut, ettei ketään
ole jäljellä.
Molemmat näistä kahdesta esille ottamastani tapauksesta liittyvät
gongiin, jota saivat verrattain hyvän luonteenlaadun omaavat ihmiset.
Tämä gong ei kehittynyt heidän omasta kultivoinnistaan. Se tuli suurilta
valaistuneilta olennoilta, ja näin ollen se oli itsessään hyvää.
Kehoon kiinnittyvät henget (fùtǐ)
Monet ovat kuulleet kultivoinnin maailmassa kerrottuja tarinoita
eläimistä ja riivauksesta, kuten ketuista, kärpistä, aaveista ja käärmeistä,
jotka ottavat ihmiskehon valtaansa. Mistä näissä asioissa on oikein kyse?
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Jotkut sanovat, että qigongin harjoittaminen voi kehittää yliluonnollisia
kykyjä, mutta totuus on se, ettei yliluonnollisia kykyjä varsinaisesti
kehitetä – ne ovat ihmisen synnynnäisiä kykyjä. Yhteiskunnan
kehityksen myötä ihmiset kiinnittävät yhä enemmän huomiota tämän
aineellisen ulottuvuuden konkreettisiin asioihin, ja heistä tulee yhä
riippuvaisempia moderneista välineistä. Näin ollen ihmisten synnynnäiset kyvyt ovat jatkuvasti surkastuneet, ja nyt on saavuttu pisteeseen,
jossa ne ovat täysin kadonneet.
Yliluonnollisten kykyjen saamiseksi on harjoitettava kultivointia:
on palattava alkuperäiseen, todelliseen itseen ja tuotava ne esille
kultivoinnin myötä. Eläimillä ei kuitenkaan ole monimutkaisia
ajatuksia kuten ihmisillä, joten ne ovat vaistonvaraisesti yhteydessä
maailmankaikkeuden luonteeseen, ja niillä on synnynnäisiä kykyjä.
Jotkut väittävät, että eläimet voivat harjoittaa kultivointia ja että ketut
osaavat tuottaa eliksiiriä tai että käärmeet osaavat kultivoida. Asia ei ole
niin, että ne osaisivat harjoittaa kultivointia. Aluksi ne eivät tienneet
kultivoinnista yhtään mitään; niillä on vain näitä synnynnäisiä kykyjä.
Näin ollen erityisissä olosuhteissa, tietyissä ympäristöissä ja pitkällä
aikavälillä niiden synnynnäisillä kyvyillä voi olla vaikutusta. Täten ne
voivat kehittää gongia, ja niiden yliluonnollisia kykyjä voi tulla esille.
Tällä tavoin eläimellä on siis joitakin erityisiä kykyjä. Ennen vanhaan
sanottiin, että kyseinen eläin on saanut ”salaisia voimia” (língqì) tai
”erityisiä kykyjä” (běnshì). Tavallisten ihmisten silmissä tällaiset eläimet
ovat petomaisia, ja ne voivat helposti käyttää ihmisiä hyväkseen. Minä
sanoisin, etteivät ne tosiasiassa ole petomaisia – oikean kultivoinnin
harjoittajan edessä ne eivät ole yhtään mitään. Vaikka ne olisivat harjoittaneet kultivointia miltei tuhat vuotta, pikkusormi riittää murskaamaan
ne. Olemme kertoneet, että eläimillä on tällaisia alkukantaisia vaistoja ja
että niillä voi olla joitakin erityisiä kykyjä. Tässä maailmankaikkeudessa
on kuitenkin eräs periaate: eläinten ei sallita onnistua kultivoinnissa.
Tämän vuoksi muinaisissa kirjoissa sanotaan, että muutaman sadan
vuoden välein eläimet tuhotaan suuremmissa tai pienemmissä katastrofeissa. Kun eläimen gong-energia ajan kuluessa kasvaa tietylle tasolle,
se surmataan – siihen iskee salama, tai jotain vastaavaa tapahtuu.
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Eläimiltä on kielletty kultivoinnin harjoittaminen, koska niillä ei ole
ihmisen perimmäistä luonnetta, eivätkä ne pysty kultivoimaan kuten
ihmiset. Jos ne onnistuisivat kultivoinnissa, niistä tulisi väistämättä
demoneita, koska niillä ei ole ihmisen ominaispiirteitä. Tämän vuoksi
niiden ei sallita onnistua kultivoinnissa, ja näin ollen Taivas surmaa ne.
Myös ne tietävät tämän. Mutta kuten olen sanonut, ihmisten yhteiskunta
on tällä hetkellä kauhistuttavan rappeutunut, ja jotkut tekevät aivan
kaikenlaista pahaa. Eikö maailma ole vaarassa tähän pisteeseen
saavuttaessa?
Kun jokin saavuttaa äärimmäisyyden, se kääntyy ympäri. Olemme
havainneet, että joka kerran, kun ihmisten yhteiskunta tuhoutui esihistorian eri kausina, se tapahtui silloin, kun ihmiskunta oli rappeutunut
äärimmilleen. Tällä hetkellä sekä ihmisten asuttama ulottuvuus että
myös lukuisat muut ulottuvuudet ovat erittäin vaarallisessa tilanteessa.
Tämä pätee niin ikään muihin ulottuvuuksiin tällä samalla tasolla.
Niidenkin olennot haluavat kiireesti paeta ja siirtyä korkeammille
tasoille. Ne luulevat, että kohottamalla tasoaan ne voivat pelastaa itsensä.
Eikö tämä ole helpommin sanottu kuin tehty? Kultivoinnin harjoittamiseen tarvitaan ihmiskeho, ja tämä on yksi syy sille, miksi jotkut
qigongin harjoittajat ovat joutuneet riivatuiksi.
Jotkut ihmettelevät: ”Koska valaistuneita olentoja ja korkean
tason mestareita on niin paljon, miksi he eivät huolehdi tästä?”
Maailmankaikkeudessamme on eräs periaate: jos itse tavoittelette
tai haluatte jotain, toiset eivät puutu asiaan. Täällä opetamme teitä
seuraamaan oikeaoppista tietä, ja samalla opetamme teille Fa’ta
perinpohjaisesti, jotta voitte itse valaistua siihen. On oma asianne,
haluatteko oppia. Mestari johdattaa teidät ovesta, ja kultivoinnin
harjoittaminen riippuu itsestänne. Kukaan ei painosta tai pakota teitä
kultivoimaan. Kultivoitte tai ette – se on teidän asianne. Toisin sanoen
kukaan ei puutu siihen, minkä polun valitsette, mitä haluatte, tai mitä
yritätte saada. Voimme vain neuvoa ihmisiä olemaan hyviä.
Vaikka näette joidenkin ihmisten tekevän qigong-harjoituksia,
kehoon kiinnittyvät henget saavat itse asiassa kaiken heidän energiansa.
Millä tavoin he houkuttelivat riivaajan luokseen? Kuinka monilla
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qigongin harjoittajilla ympäri maata on kehoon kiinnittyviä henkiä
tarrautuneena selkäänsä? Jos kertoisin tämän teille, monet eivät
uskaltaisi harjoittaa qigongia lainkaan. Lukumäärä on pelottavan suuri.
Mistä tämä tilanne johtuu? Nämä asiat aiheuttavat suurta vahinkoa
tavallisessa maailmassa. Miksi näin vakava ilmiö on syntynyt? Se on
ihmisten oman toiminnan tulosta. Koska ihmiskunta on rappeutunut,
demoneita on kaikkialla. Erityisesti kaikenlaisilla väärillä qigongmestareilla on riivaajahenkiä kehossaan, ja he välittävät juuri näitä
asioita opettaessaan menetelmiään. Ihmisten riivaaminen on koko
ihmiskunnan historian ajan ollut kielletty eläimiltä. Heti, jos näin
tapahtui, ne surmattiin. Kuka tahansa sen näkikin ei sallinut sitä.
Kuitenkin tämän päivän maailmassa jotkut ihmiset jopa etsivät, haluavat
ja palvovat niitä. Jotkut ajattelevat: ”Enhän minä erityisesti tätä
pyytänyt!” Ette niin, mutta tavoittelitte yliluonnollisia kykyjä. Olisiko
oikeaoppisen kultivointimenetelmän valaistunut olento voinut antaa
niitä teille? Tavoittelu on tavallisten ihmisten kiintymys, ja siitä on
luovuttava. Kuka voisi niitä teille antaa? Vain demonit ja erilaiset eläimet
toisissa ulottuvuuksissa voivat tehdä sellaista. Ettekö siis ole aivan kuin
pyytäneet niitä itsellenne? Tällä tavoin ne tulevat.
Kuinka monet harjoittavat qigongia oikealla mielenlaadulla?
Qigongin harjoittaminen edellyttää hyveen ottamista vakavasti, hyvien
tekojen tekemistä ja ystävällisyyttä. Henkilön täytyy käyttäytyä tällä
tavoin kaikissa toimissaan ja joka tilanteessa. Kun ihmiset harjoittavat
qigongia puistossa tai kotonaan, kuinka moni heistä ajattelee tällä
tavoin? Kukaan ei tiedä, millaista qigongia jotkut harjoittavat: harjoitusten aikana heidän kehonsa huojuu sinne tänne, ja samalla he harmittelevat mielessään: ”Äh! Miniäni ei kunnioita minua lainkaan!” tai
”Anoppini on varsinainen ilkimys!” Jotkut vatvovat kaikenlaisia asioita
työhuolista yhteiskunnallisiin tapahtumiin. He jaarittelevat vaikka mitä
ja suuttuvat asioista, jotka eivät sovi heidän käsityksiinsä. Onko tämä
muka kultivoinnin harjoittamista? Jotkut ihmiset tekevät seisomaharjoitusta, ja heidän jalkansa tärisevät väsymyksestä, mutta heidän
mielensä ei ole levollinen: ”Kaikki on nykyään niin kallista ja hinnat
ovat nousemassa. Työpaikkani ei pysty maksamaan palkkojamme. Miksi
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en voisi saada joitakin yliluonnollisia kykyjä qigongia harjoittamalla?
Jos kehitän kykyjä, minustakin tulee qigong-mestari ja ansaitsen
omaisuuden. Voisin hoitaa sairauksia ja ansaita rahaa.” Kun hän näkee
toisten kehittäneen yliluonnollisia kykyjä, hän kiihtyy yhä enemmän.
Kykyjen saamisesta muodostuu hänelle pakkomielle. Hän tavoittelee
taivaallista silmää ja parannustaitoja. Ajatelkaapa – kuinka kaukana
tämä on maailmankaikkeuden luonteesta, Zhēn–Shàn–Rěnistä?! Kyse
on jostain täysin päinvastaisesta. Vakavasti sanottuna hän harjoittaa
harhaoppista kultivointia. Hän itse ei kuitenkaan ole tästä tietoinen.
Mitä enemmän hän ajattelee tällä tavoin, sitä huonompia ovat hänen
mielensä heijastamat ajatukset. Tällainen henkilö ei ole saanut Fa’ta,
eikä hän osaa huomioida hyvettä. Hän luulee kehittävänsä gongia vain
tekemällä liikesarjoja ja että hän onnistuu saamaan mitä tahansa tavoittelemalla. Näin hän luulee sen toimivan.
Ihminen vetää pahoja asioita puoleensa juuri siksi, että hänen
ajatuksensa ovat kehnoja. Näin ollen eläin voi nähdä sen: ”Tämä henkilö
haluaa rikastua qigongilla, ja tuo henkilö haluaa saada mainetta ja
yliluonnollisia kykyjä. Hyvänen aika, hänen kehonsa ei ole huono, ja
hän kantaa mukanaan oikein hyviä asioita. Hänen mielensä on kuitenkin
todella huono – hän tavoittelee yliluonnollisia kykyjä! Ehkä hänellä on
mestari, mutta en välitä, vaikka olisikin.” Se tietää, että oikeaoppisen
kultivointimenetelmän mestari näkee hänen tavoittelevan kykyjä
tällä tavoin, ja mitä enemmän hän niitä tavoittelee, sitä varmempaa
on, ettei mestari anna niitä hänelle. Kyse on nimenomaan kiintymyksestä, josta on päästävä eroon. Mitä enemmän hän ajattelee tällä
tavoin, sitä vähemmän hänelle annetaan niitä, ja hän ymmärtää asiaa yhä
vähemmän. Mitä enemmän hän tavoittelee, sitä kehnommiksi hänen
ajatuksensa muuttuvat. Lopulta mestari huokaa syvään huomatessaan
tämän henkilön olevan toivoton ja jättää hänet. Joillakin henkilöillä ei
ole mestaria, ja heistä kenties huolehtii joku ohikulkeva mestari, sillä eri
ulottuvuuksissa on niin monia valaistuneita olentoja. Suuri valaistunut
olento saattaa katsella häntä ja seurata häntä päivän ajan; sitten hän
huomaa, ettei henkilö ole kelvollinen, ja jättää hänet. Seuraavana
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päivänä toinen valaistunut olento kulkee ohi, katselee häntä ja jättää
hänet huomattuaan henkilön olevan kelvoton.
Olipa hänellä sitten vakituinen tai ohikulkeva mestari, eläin tietää,
ettei mestari anna hänelle hänen tavoittelemiaan asioita. Koska eläimet
eivät näe ulottuvuuksia, joissa suuret valaistuneet olennot ovat, ne eivät
pelkää ja käyttävät hyväkseen aukkokohtaa. Maailmankaikkeudessamme
on periaate: normaalisti toiset eivät voi puuttua siihen, mitä joku haluaa
tai tavoittelee. Eläimet käyttävät hyväkseen tätä aukkokohtaa: ”Hän
haluaa niitä, joten minä annan niitä hänelle. Eihän se ole väärin tehty?”
Näin ollen ne antavat hänelle näitä asioita. Aluksi eläimet eivät uskalla
kiinnittyä hänen kehoonsa; ne antavat hänelle kokeeksi vähän gongia.
Eräänä päivänä henkilö huomaa yhtäkkiä saaneensa energiaa, jota hän
on niin kovasti tavoitellut, ja hän pystyy jopa parantamaan sairauksia.
Eläin huomaa tämän toimineen varsin hyvin, ja se on vasta alkusoittoa
ennen varsinaista näytöstä. ”Hän haluaa sitä, joten kiinnityn hänen
kehoonsa. Näin voin antaa hänelle lisää asioita helposti. Eikö hän halua
taivaallisen silmän? Nyt annan hänelle kaiken.” Tällä tavoin eläin sitten
riivaa hänet.
Kun hänen mielensä on täynnä näiden asioiden tavoittelua, juuri
silloin hänen taivaallinen silmänsä aukeaa, hän pystyy erittämään gongia,
ja hänellä on jopa muutamia vähäisiä kykyjä. Hän on ikionnellinen
ja luulee, että hän on vihdoinkin onnistunut saamaan sen, mitä
hän on aina tavoitellut harjoituksia tekemällä. Itse asiassa hän ei
ole harjoittamalla saanut mitään. Hän luulee pystyvänsä näkemään
ihmisruumiin läpi ja paikantamaan siitä sairaudet. Todellisuudessa
hänen taivaallinen silmänsä ei ole lainkaan auennut – kyse on siitä,
että eläin hallitsee hänen aivojaan. Kyseinen eläin näkee asioita omilla
silmillään ja heijastaa ne hänen aivoihinsa, ja hän luulee taivaallisen
silmänsä auenneen. ”Haluatko erittää gongia? Siitä vain!” Kun
hän ojentaa kätensä erittääkseen energiaa, eläimen pienet käpälät
ojentuvat hänen kehonsa takaa. Hän erittää energiaa, ja samalla pienen
käärmeen kaksihaarainen kieli ilmestyy nuolemaan potilaan sairasta
tai turvonnutta aluetta. Näitä tapauksia on lukuisia. Nämä ihmiset
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ovat oman tavoittelunsa vuoksi houkutelleet luokseen riivaajahenkiä
ja -eläimiä.
Tämä henkilö tavoittelee siis yliluonnollisia kykyjä, mainetta ja
mammonaa. Selvä – nyt hänellä on kykyjä, hän pystyy parantamaan
ihmisiä ja näkemään taivaallisella silmällään. Hän tulee tästä hyvin
iloiseksi. Eläin näkee hänet: ”Haluat rikastua, eikö niin? Hyvä on, teen
sinusta rikkaan.” Tavallisen ihmisen mieltä on hyvin helppo hallita. Eläin
voi manipuloida lukuisia ihmisiä tulemaan hänen luokseen hoidettaviksi.
Heitä tulee sankoin joukoin. Hyvänen aika – tässä kyseinen henkilö
parantaa sairauksia, ja toisaalla eläin saa toimittajat mainostamaan häntä
sanomalehdissä. Se hallitsee tavallisia ihmisiä, jotta he tekisivät tällaisia
asioita. Jos potilas ei maksa tarpeeksi, se ei käy päinsä; eläin aiheuttaa
hänelle päänsäryn. Ihmisten on siis maksettava sievoisia summia. Tällä
tavoin tämä henkilö on saanut mainetta ja mammonaa. Hän on ansainnut
omaisuuden ja tullut tunnetuksi, ja nyt hän on ”qigong-mestari”.
Tavallisesti hänen kaltaisensa ihmiset eivät välitä xīnxìngistä. Tällainen
henkilö uskaltaa sanoa mitä tahansa – että vain Taivas on hänen yläpuo105
lellaan, tai että hän on maan päälle laskeutunut Kuningatar Wangmu
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tai Jadekeisari . Hän voi jopa väittää olevansa buddha. Koska hän ei
ole todella kultivoinut luonteenlaatuaan, hän tavoittelee harjoituksia
tehdessään yliluonnollisia kykyjä ja päätyy eläinten riivaamaksi.
Kenties jotkut ajattelevat: ”Mitä vikaa siinä on? Kaikki on hyvin,
kunhan ansaitsen rahaa, rikastun ja tulen kuuluisaksi.” Monet ihmiset
ovat tätä mieltä. Voin kertoa teille, että tällaisella eläimellä on omat
tarkoitusperänsä, eikä se antaisi teille mitään ilman syytä. Tässä
maailmankaikkeudessa on periaate: ”ei menetystä, ei voittoa”. Mitä
eläin saa? Enkö olekin juuri puhunut tästä ongelmasta? Se haluaa
saada kehonne ydinesanssin (jīnghuá) kultivoidakseen ja ottaakseen
ihmisen muodon, joten se kerää tämän ydinesanssin ihmiskehosta.
Ihmisen kehossa on kuitenkin vain yksi annos tätä ydinesanssia; kun
joku haluaa kultivoida, hänellä on tätä ydinesanssia vain yksi annos.
Jos annatte eläimen ottaa sen, voitte unohtaa kultivoinnin. Kuinka
enää pystyisitte siihen? Olette menettäneet kaiken, ettekä pysty
lainkaan kultivoimaan. Ehkä jotkut voivat sanoa: ”En halua kultivoida.
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Haluan vain ansaita omaisuuden. Kaikki on hyvin, jos minulla on rahaa.
Muu ei voisi minua vähempää kiinnostaa.” Kuunnelkaapa, kun sanon
tästä kaikille – haluatteko rikastua? Muutatte mielenne, kun kerron
teille totuuden. Mistä on kyse? Jos eläin jättää kehonne aikaisessa
vaiheessa, kaikki voima on kadonnut raajoistanne. Ne jäävät tällaisiksi,
koska eläin on vienyt liikaa ydinesanssianne. Jos se jättää kehonne
myöhemmin, teistä tulee ”vihanneksia” ja makaatte sängyssä lopun
ikäänne yhden elämänlangan varassa. Vaikka teillä olisi rahaa, pystyisittekö käyttämään sitä? Vaikka olisitte kuuluisia, pystyisittekö
hyötymään siitä mitenkään? Eikö se olisi kauheaa?
Nykyään näistä tapauksista on tullut qigongia harjoittavien ihmisten
keskuudessa todella vakavia ja lukuisia. Eläin ei välttämättä riivaa vain
henkilön kehoa: se voi tappaa hänen alkusielunsa, tunkeutua hänen
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níwán-palatsiinsa ja jäädä sinne. Vaikka tämä henkilö näyttää ihmiseltä,
hän ei enää ole sellainen. Jopa tällaisia asioita tapahtuu tänä päivänä.
Ihmiskunnan moraali on muuttunut. Kun ihmiset tekevät pahoja tekoja,
he eivät millään usko tekevänsä väärin, vaikka kertoisitte heille siitä.
Heidän mielestään rahan ansaitseminen, rahan perässä juokseminen ja
rikastuminen ovat oikeita ja arvollisia asioita. Niinpä he vahingoittavat
ja loukkaavat muita ihmisiä. Ansaitakseen rahaa he tekevät aivan mitä
tahansa. Eläin ei saa mitään, ellei se menetä – antaisiko se teille jotain
ilman syytä? Se haluaa asioita teidän kehostanne. Me olemme toki jo
sanoneet, että ihmiset houkuttelevat luokseen ongelmia, koska heidän
arvonsa ja mielenlaatunsa eivät ole kunnollisia.
Puhukaamme Falun Dafasta. Kun harjoitatte kultivointia meidän
oppisuuntamme mukaisesti ja pystytte hallitsemaan xīnxìngiänne, ”yksi
oikea mieli kukistaa sata pahaa”, eikä teille tule ongelmia. Toisaalta, jos
ette pysty ylläpitämään xīnxìngiänne ja tavoittelette kaikenlaisia asioita,
houkuttelette ongelmia varmasti. Jotkut ihmiset eivät pysty päästämään
irti asioista, joita he ovat aiemmin harjoittaneet. Edellytämme teidän
seuraavan yhtä kultivointimenetelmää, koska todellisessa kultivoinnissa
tämä on välttämätöntä. Vaikka tietyt qigong-mestarit ovat kirjoittaneet
kirjoja, kerron teille, että nämä kirjat sisältävät kaikenlaisia sotkuisia
asioita, jotka ovat samoja kuin mitä he harjoittavat: käärmeitä, kettuja ja
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kärppiä. Jos luette tällaisia kirjoja, nämä asiat syöksähtävät ulos sanoista.
Olen sanonut teille, että vääriä qigong-mestareita on verrattomasti
enemmän kuin oikeita, ettekä te pysty heitä erottamaan. Teidän täytyy
siis tietää, mitä olette tekemässä. Kyse ei ole siitä, että teidän olisi pakko
harjoittaa Falun Dafaa. Voitte harjoittaa mitä tahansa valitsemaanne
menetelmää. Kuitenkin vanhan mietelauseen mukaan ”on parempi
olla saamatta aitoa Fa’ta tuhanteen vuoteen kuin harjoittaa hillitöntä
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harhaoppia yhden ainoan päivän ajan”. Näin ollen teidän täytyy todella
tietää, mitä olette tekemässä, ja teidän on aidosti harjoitettava oikeaa
kultivointimenetelmää. Älkää sekoittako kultivointiinne mitään – älkää
edes mielentoimintaa. Joidenkin ihmisten Falun on epämuodostunut.
Miksi niin on käynyt? He väittävät, etteivät he ole harjoittaneet muita
qigongeja. Harjoituksia tehdessään he kuitenkin jatkuvasti ajattelevat
entisiä menetelmiään. Eikö näitä asioita siis tuoda mukaan harjoitukseen?
Tässä on kaikki, mitä haluan sanoa kehoon kiinnittyvistä hengistä.
Kosminen kieli (yǔzhòu yǔ)
Mitä on ”kosminen kieli”? Kyse on siitä, kun joku pystyy yhtäkkiä
puhumaan kummallista kieltä, jonkinlaista siansaksaa, eikä hän itsekään
ymmärrä sanomaansa. Henkilöt, joilla on telepaattisia kykyjä, pystyvät
ymmärtämään sitä pääpiirteissään, mutta hekään eivät saa selvää
yksityiskohdista. Jotkut voivat puhua useita kieliä. Jotkut vielä pitävät
sitä kerrassaan mahtavana asiana. He ajattelevat olevansa erityisen
eteviä ja omaavansa tällaisen yliluonnollisen kyvyn. Kyse ei ole yliluonnollisesta kyvystä eikä mistään lahjasta; se ei myöskään millään tavoin
edusta harjoittajan tasoa. Mikä tämä ilmiö sitten on? Mieltänne hallitsee
eräänlainen vieras olento. Kenties pidätte tästä, se on teistä miellyttävää
ja tekee teidät iloisiksi. Mitä iloisemmiksi tulette, sitä vahvempi ote sillä
on teistä. Jos pidätte itseänne todellisina harjoittajina, kuinka voisitte
antaa sen hallita itseänne? Tämän lisäksi sen taso on hyvin matala.
Todellisen harjoittajan ei pitäisi kutsua luokseen tällaisia ongelmia.
Ihminen on kaikkein arvokkain; ihminen on viisain kaikista luontokappaleista. Kuinka voitte antaa näiden asioiden hallita teitä? Ette halua
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enää olla oman kehonne valtiaita – kuinka surullista! Jotkut näistä
olennoista kiinnittyvät kehoonne; toiset eivät, mutta ne pysyttelevät
tietyn etäisyyden päässä manipuloiden ja halliten teitä. Kun haluatte
puhua, ne mielihyvin auttavat teitä päästämään suustanne pötypuhetta.
Tämän kielen voi välittää toiselle henkilölle, jos hänkin haluaa oppia
sitä. Hän kerää rohkeutensa, avaa suunsa ja alkaa höpistä samalla tavoin.
Itse asiassa nämä otukset tulevat myös ryhmissä, ja kun haluatte puhua,
yksi niistä tarttuu heti kehoonne ja auttaa teitä.
Miksi tällaista tapahtuu? Kuten olen sanonut, nämä olennot haluavat
kohottaa omaa tasoaan, mutta niiden ympäristössä ei ole kärsimystä,
joten ne eivät pysty kultivoimaan ja kehittämään itseään – ne eivät pysty
kohottamaan tasoaan. Näin ollen ne ovat keksineet keinon: ne haluavat
auttaa ihmisiä tekemään hyviä tekoja toisille. Ne eivät kuitenkaan
tiedä, miten se onnistuisi; ne tietävät vain, että niiden erittämä energia
pystyy väliaikaisesti tukahduttamaan sairauksia, vaikka se ei pystykään
parantamaan niitä. Samalla ne tietävät, että tämä onnistuu käyttämällä
henkilön suuta energian lähettämiseen. Tästä on kyse. Jotkut ihmiset
kutsuvat sitä taivaalliseksi kieleksi ja toiset buddhan kieleksi, mutta
tämä on buddhien halventamista. Mitä pötypuhetta!
Tiedättehän, että buddhat eivät puhu kevytmielisesti. Jos he avaisivat
suunsa ja puhuisivat meidän ulottuvuudessamme, he aiheuttaisivat
maanjäristyksiä ihmisten maailmassa. Ajatelkaapa sellaista jyrinää –
mikä onnettomuus se olisikaan. Jotkut sanovat: ”Olen nähnyt taivaallisella silmälläni buddhan puhuvan minulle.” Hän ei puhunut teille. Sama
pätee niihin ihmisiin, jotka ovat nähneet fǎshēnejani; ne eivät puhuneet
teille. Niiden lähettämä ajatus on stereoääninen, ja kun kuulitte sen,
vaikutti siltä kuin ne olisivat puhuneet. Fǎshēn pystyy yleisesti ottaen
puhumaan omassa ulottuvuudessaan, mutta kun puhe välittyy tänne,
ette saa siitä kunnolla selvää, koska aika-avaruuden käsite on erilainen
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näiden kahden ulottuvuuden välillä. Yksi shíchen meidän ulottuvuudessamme on nykyään kaksi tuntia, mutta siinä suuressa ulottuvuudessa
tämä aikayksikkö vastaa yhtä vuotta. Meidän aikamme on siis hitaampaa
kuin tämä aika.
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Menneinä aikoina sanottiin: ”Yksi päivä Taivaassa, tuhat vuotta
Maassa.” Tämä viittaa yhtenäisiin paratiiseihin, joissa ei ole ajan ja tilan
käsitteitä, toisin sanoen maailmoihin, joissa suuret valaistuneet olennot
asustavat. Niitä ovat esimerkiksi Lännen paratiisi, Smaragdiparatiisi,
Falun-paratiisi, Lootusparatiisi ja niin edelleen – kyse on näistä
paikoista. Mainitsemissani suurissa ulottuvuuksissa asia on päinvastoin:
aika kuluu nopeammin. Jos pystytte vastaanottamaan ja kuulemaan
heidän puhettaan (joidenkin ihmisten taivaalliset korvat ovat nimittäin
auki, ja kun ne ovat auenneet, pystytte kuulemaan sitä), ette saa siitä
kunnolla selvää. Kaikki kuulostaa aivan kuin lintujen viserrykseltä tai
levyltä, jota soitetaan liian nopeasti; ette pysty erottamaan mitään
selkeästi. Tietysti jotkut ihmiset pystyvät kuulemaan musiikkia ja
keskustelua. Mutta heillä on yliluonnollinen kyky, joka toimii välittäjänä
ja poistaa aikaeron ennen kuin ääni kantautuu korviinne, ja vain silloin
kuulette sen selvästi. Tällä tavoin se toimii. Jotkut ihmiset kutsuvat sitä
buddhan kieleksi, mutta sitä se ei todellakaan ole.
Kun kaksi valaistunutta olentoa tapaa toisensa, he ymmärtävät
kaiken yhdellä hymyllä. Tämä johtuu hiljaisesta telepatiasta, jota
vastaanotetaan stereoäänenä. Hymyillessään toisilleen he ovat jo
vaihtaneet ajatuksia. Tämä ei ole ainoa heidän käyttämänsä tapa;
toisinaan käytetään toista keinoa. Tiedättehän, että tantrismissa
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tiibetiläiset lamat ovat hyvin tarkkoja käsimerkeistä. Mutta jos
kysytte lamalta, mitä käsimerkit ovat, hän vastaa niiden olevan
”ylintä joogaa”. Mitä se sitten on? He eivät itsekään tiedä. Kyse on itse
asiassa suurten valaistuneiden olentojen kielestä. Kun paikalla on
paljon väkeä, käytetään suuria käsimerkkejä, jotka ovat verrattoman
kauniita; ne koostuvat kaikenlaisista suurista käsiliikkeistä. Kun
paikalla on vähemmän väkeä, käytetään pieniä käsimerkkejä, ja myös
ne ovat hyvin kauniita; nekin koostuvat kaikenlaisista liikkeistä, ja ne
ovat hyvin monimutkaisia ja rikkaita, sillä kyse on kielestä. Aiemmin
kaikki nämä asiat olivat taivaallisia salaisuuksia, ja nyt olemme paljastaneet ne. Tiibetissä käytetään ainoastaan muutamia liikkeitä, jotka
on tarkoitettu vain harjoittamiseen. Ne on luetteloitu ja järjestetty.
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Kyse on eräänlaisesta yksinkertaisesta kielestä, joka palvelee vain
harjoittamista. Aidot käsimerkit ovat paljon monimutkaisempia.
Mitä Mestari antaa harjoittajille
Minut nähdessään jotkut ihmiset tarttuvat käteeni eivätkä päästä irti.
Kun toiset näkevät heidän tekevän niin, myös he haluavat kätellä
tällä tavoin. Tiedän, mitä heillä on mielessä. Jotkut haluavat kätellä
opettajaansa, koska se on heistä mukavaa. Toiset taas haluavat saada
joitakin viestejä, joten he eivät irrota otettaan. Olemme kertoneet,
että todellinen kultivointi on henkilökohtainen asianne. Emme ole
täällä parantaaksemme sairauksia, auttaaksemme ihmisiä ylläpitämään
kuntoaan tai antaaksemme teille viestejä sairauksienne parantamiseen. Tällainen ei kuulu menetelmäämme. Minä poistan terveysongelmanne suoraan. Harjoituspaikoilla fǎshēnini tekevät tämän, ja
myös menetelmää itsenäisesti opiskelevilta ihmisiltä fǎshēnini poistavat
heidän sairautensa. Luuletteko gonginne kasvavan minun kättäni
koskettamalla? Pilailetteko?
Gong riippuu oman xīnxìnginne kultivoinnista. Jos ette aidosti
kultivoi itseänne, gonginne ei kasva, koska siihen liittyy luonteenlaadun
vaatimuksia. Kun gonginne kasvaa, korkean tason olennot näkevät, että
kiintymyksenne – siis kyseessä oleva aine – on poistettu, ja mittapuu
päänne yläpuolella kohoaa. Tämä mittapuu on gong-pylvään muodossa.
Gong-pylväs on siis yhtä korkea kuin tämä mittapuu, joka edustaa itse
kultivoimaanne gongia ja luonteenlaatunne tasoa. Kukaan muu ei voi
lisätä siihen yhtään mitään, sillä se ei pysy vaan lähtee heti pois. Saan
teidät välittömästi saavuttamaan ”kolme kukkaa kerääntyy päälaen
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yläpuolelle” -tilan (sānhuā jùdǐng), mutta ulos astuessanne gong
laskee saman tien. Se ei ole teidän; ette ole itse sitä kultivoineet, ja
koska luonteenlaatunne ei ole sillä tasolla, gong ei voi pysyä. Kukaan
ei voi lisätä siihen mitään, sillä kaiken on riiputtava oman sydämenne
kultivoinnista. Vain kasvattamalla tunnollisesti gongianne, kohentamalla
jatkuvasti tasoanne ja sulautumalla maailmankaikkeuden luonteeseen
saatte sen pysymään ylhäällä. Jotkut ihmiset pyytävät nimikirjoitustani,
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mutta en halua antaa heille sitä. Jotkut voivat kerskailla toisille, että he
ovat saaneet opettajan nimikirjoituksen, ja kenties he haluavat opettajan
viestien suojelevan itseään. Eikö kyseessä ole jälleen kiintymys?
Kultivointia täytyy harjoittaa itse – mitä hyötyä on puhua joistakin
viesteistä? Välittäisittekö tällaisista asioista kultivoituanne korkealle
tasolle? Ne eivät ole minkään arvoisia. Kyse on asioista, jotka kuuluvat
vain sairauksien parantamiseen ja yleiskunnon harjoittamiseen.
Kultivoimanne gongin hiukkaset näyttävät äärimmäisen mikrokosmisella tasolla täsmälleen samalta kuin te itse. Kun saavutatte
ylimaallisen Fa’n, kultivoitte buddha-kehoa. Gonginne ilmenee tällöin
buddha-kehon muodossa. Se on hyvin kaunis ja istuu lootuskukalla.
Sama pätee jokaiseen mikroskooppiseen hiukkaseen. Eläimien gong on
kuitenkin esimerkiksi pieniä kettuja ja pieniä käärmeitä, ja mikrokosmisella tasolla kaikki pienet hiukkaset ovat sellaisia. Jotkut ihmiset
uskovat niin kutsuttuihin viesteihin; he hämmentävät teetä ja pyytävät
teitä juomaan sitä, ja sen pitäisi muka olla gongia. Tavalliset ihmiset
haluavat vain hetkellistä helpotusta kärsimykseensä. He haluavat lykätä
ja tukahduttaa vaivansa. Tavalliset ihmiset ovat lopultakin vain tavallisia
ihmisiä. Ei ole meidän asiamme, millä tavoin he sotkevat kehonsa. Te
olette kuitenkin gongin harjoittajia, ja siksi kerron teille näistä asioista.
Tästä lähtien teidän ei pitäisi tehdä sellaista. Älkää missään tapauksessa
hyväksykö itsellenne näitä väitettyjä ”viestejä” ja kaikkea vastaavaa.
Jotkut qigong-mestarit sanovat: ”Lähetän teille viestejä, joita voitte
vastaanottaa kaikkialla maassa.” Mitä oikein vastaanotatte? Kerron
teille, ettei näillä asioilla voi olla suurta vaikutusta, ja vaikka ne olisivat
hyviä, ne ovat silti vain parantumisen ja yleiskunnon tasolla. Te olette
harjoittajia, joten gonginne kasvaa oman kultivointinne tuloksena.
Muiden ihmisten lähettämät ”viestit” eivät saa gongianne yhtään
korkeammalle, koska kyse on vain tavallisten ihmisten sairauksien
parantamisesta. Teidän täytyy ehdottomasti pysyä oikeamielisinä.
Kukaan ei voi harjoittaa kultivointia toisen puolesta. Tasonne nousee
vain, jos todella itse harjoitatte kultivointia.
Mitä siis annan teille? Tiedätte, että monet ihmiset eivät ole
koskaan harjoittaneet qigongia, ja heidän kehonsa on sairas. Jotkut taas
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ovat harjoittaneet qigongia vuosikausia, mutta he ovat pysytelleet
qi-energian tasolla, eikä heillä ole yhtään gongia. Tietysti jotkut ihmiset
ovat parantaneet potilaita tietämättä, kuinka he sen tekivät. Kun puhuin
kehoon kiinnittyvistä hengistä, poistin samalla kaikki tällaiset pahat
asiat todellisten Dafan harjoittajien kehoista riippumatta siitä, mitä
ne olivat. Poistin ne kaikki sekä kehon sisä- että ulkopuolelta. Kun
aitoa kultivointia itsenäisesti harjoittavat ihmiset lukevat tätä Dafaa,
puhdistan myös heidän kehonsa. Tämän lisäksi kotinne ja ympäristönne
täytyy puhdistaa. Heittäkää kiireesti pois kaikki kettujen ja kärppien
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peittämät muistotaulut , joille olette aiemmin osoittaneet kunnioitusta.
Nämä asiat on puhdistettu teidän puolestanne, eikä niitä enää ole. Koska
haluatte harjoittaa kultivointia, voimme raivata tienne selväksi, ja tämä
voidaan tehdä puolestanne – mutta vain silloin, jos olette todellisia
harjoittajia. Kaikki eivät tietenkään halua harjoittaa kultivointia, eivätkä
he vieläkään ymmärrä, mistä on kyse. Emme todella voi auttaa heitä.
Huolehdimme vain niistä, jotka harjoittavat kultivointia aidosti.
Lisäksi on olemassa sellaisia tapauksia, joille on sanottu aiemmin,
että he ovat riivattuja, ja heistä itsestäänkin tuntui siltä. Mutta vaikka
riivaus on poistettu, he ovat yhä huolissaan. He ajattelevat kaiken
aikaa olevansa yhä tässä tilanteessa ja luulevat riivauksen jatkuvan.
Myös tässä on kyse eräänlaisesta kiintymyksestä – kiintymyksestä
epäluuloon. Ajan myötä tällainen henkilö saattaa houkutella riivauksen
jälleen luokseen. Tästä kiintymyksestä on päästävä eroon, sillä kyseistä
riivausta ei enää ole. Joistakin ihmisistä nämä asiat puhdistettiin jo
aiemmilla luennoillamme. Olen jo hoitanut ne ja ottanut pois kaikki
kehoon kiinnittyvät henget.
Tao-järjestelmän alatason kultivointi edellyttää tietyn perustan
rakentamista. Taivaallinen kiertokulku, eliksiirikenttä (dāntián) sekä
eräitä muita asioita täytyy muodostaa toisissa ulottuvuuksissa. Täällä
asetamme teihin Falunin, energiamekanismit (qìjī) ja kaikki tarvittavat
mekanismit kultivoinnin harjoittamiseen; niitä on yli kymmenentuhatta.
Ne annetaan teille kuin siemenet, jotka istutetaan kehoonne. Kun
terveysongelmanne on parannettu, teen ja annan kaiken tarpeellisen.
Vain tällä tavoin pystytte todella jatkamaan meidän Fa-koulukuntamme
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kultivointiharjoitusta loppuun asti. Jos teille ei annettaisi mitään, kyse
olisi vain parantamisesta ja yleiskunnon kohottamisesta. Suoraan
sanottuna jotkut ihmiset eivät välitä luonteenlaadustaan, ja heidän
olisi parasta harjoittaa vaikka voimistelua.
Jos todella harjoitatte kultivointia, meidän täytyy kohdella teitä
vastuullisesti. Itseoppineet harjoittajat saavat nämä asiat yhtä lailla,
mutta heidän on kultivoitava aidosti – annamme tämän kaiken
todellisille harjoittajille. Kuten sanoin, minun täytyy todella ohjata
teitä opetuslapsina. Tämän lisäksi teidän täytyy opiskella korkeiden
tasojen Fa’ta perinpohjaisesti ja tietää, kuinka harjoittaa kultivointia,
sekä oppia ja taitaa kaikki viisi liikesarjaa. Myöhemmin pystytte saavuttamaan varsin korkean tason – korkeamman kuin voitte kuvitella. Aidon
Hedelmän saavuttaminen ei ole teille ongelma, kunhan harjoitatte
kultivointia. Opettamani Fa sisältää eri tasoja, joten niin kauan kuin
kultivoitte, tulette kultivointiharjoituksen eri tasoilla huomaamaan,
että se voi aina ohjata teitä.
Koska olette harjoittajia, elämänne kulku muutetaan. Fǎshēnini
järjestävät sen uudelleen. Mitä se tarkoittaa? Montako vuotta jollakin
henkilöllä on elinaikaa jäljellä? Hän ei itse tiedä sitä. Jotkut ihmiset
voisivat sairastua vakavasti vuoden tai puolen vuoden kuluttua, ja ehkä
he olisivat vuosikausia sairaana. Kenties jotkut saisivat aivoveritulpan
tai muita sairauksia ja halvaantuisivat. Kuinka voisitte siis harjoittaa
kultivointia loppuelämänne? Meidän täytyy korjata tämä kaikki ja
estää näitä asioita tapahtumasta. Teen kuitenkin hyvin selväksi sen,
että voimme tehdä tämän vain todellisille harjoittajille. Tällaista ei voi
tehdä kevytmielisesti tavallisille ihmisille; kyse olisi pahasta teosta.
Tavallisten ihmisten syntymällä, vanhuudella, sairaudella ja kuolemalla
on perimmäiset syynsä, eikä niitä voi mielivaltaisesti horjuttaa.
Meidän näkökulmastamme kukaan ei ole arvokkaampi kuin
kultivoinnin harjoittaja. Tämän vuoksi nämä asiat voidaan muuttaa
vain harjoittajille. Millä tavoin puutumme niihin? Jos mestarin hyveen
mahti (wēidé) on suuri – toisin sanoen, jos hänen gong-voimansa on
suuri – hän pystyy hävittämään karmaanne. Jos mestarin gong-energian
taso on korkea, hän pystyy hävittämään paljon karmaa; jos se on matala,
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hän voi hävittää sitä vain vähän. Tässä on eräs tapa havainnollistaa asiaa.
Keräämme yhteen kaikenlaisen karman, joka teillä on jäljellä tulevassa
elämässänne, ja hävitämme siitä osan, sanotaan vaikka puolet. Jäljelle
jäävä puolikas on silti korkeampi kuin vuori, ettekä pysty ylittämään sitä.
Mitä voidaan tehdä? Kun tulevaisuudessa saavutatte Taon, monet muut
ihmiset epäilemättä hyötyvät siitä. Näin ollen muut voivat kantaa osan
karmastanne. Heille se ei tietenkään ole mikään ongelma. Kultivoinnin
harjoittamisen myötä kehossasi myös kehittyy lukuisia eläviä olentoja,
ja pää- ja aputajuntasi ohella on olemassa monta muutakin ”sinua”.
Ne kaikki kantavat osan puolestanne. Kun itsekin kestätte koettelemuksia, sitä on jäljellä vain vähän. Ja vaikka sanomme, että sitä on jäljellä
vain vähän, osuus on kuitenkin niin suuri, ettette pystyisi pääsemään
sen loppuun. Mitä siis teemme? Jaamme sen lukemattomiin osiin ja
asetamme ne kultivointinne eri tasoille, ja niitä käytetään kohottamaan
xīnxìngiänne, muuntamaan karmaanne ja kasvattamaan gongianne.
Haluan vielä painottaa, että kultivoinnin harjoittaminen ei ole
helppoa. Olen sanonut, että kyse todellakin on vakavasta asiasta,
joka ylittää tavallisten ihmisten tason. Se on vaikeampaa kuin
mitkään tavallisten ihmisten asiat. Eikö kyse ole jostain yliluonnollisesta? Näin ollen se asettaa vaatimuksia, jotka ovat korkeampia
kuin tavallisten ihmisten asioissa. Ihmisinä meillä on alkusielu, joka
ei häviä. Ja jos alkusielu ei häviä, ajatelkaapa tätä: onko alkusielunne
kenties tehnyt pahoja tekoja ollessaan tekemisissä muiden kanssa
edellisissä elämissänne? Luultavasti. Kenties olette tappaneet eläviä
olentoja, jääneet jollekin velkaa, käyttäneet muita hyväksenne tai
satuttaneet toisia. Olette hyvinkin voineet tehdä tällaisia asioita. Jos
asia on niin, harjoittaessanne täällä kultivointia he näkevät sen selvästi
toisella puolella. Heille on yhdentekevää, jos tavoittelette sairauksien
parantamista ja itsenne kunnossa pitämistä, sillä he tietävät, että tässä
tapauksessa vain siirrätte velkaa tuonnemmaksi. Jos ette maksa sitä nyt,
maksatte sen myöhemmin, ja silloin se on jopa kasvanut. Tämän vuoksi
he eivät välitä, jos jätätte sen tällä hetkellä maksamatta.
Kun sanotte, että haluatte harjoittaa kultivointia, he eivät hyväksy
sitä. ”Haluat harjoittaa kultivointia ja poistua? Jos kehität gongia, emme
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pysty enää saavuttamaan sinua tai koskemaan sinuun.” He eivät voi antaa
tämän tapahtua, ja he yrittävät kaikkensa luodakseen teille esteitä ja
saadakseen teidät luopumaan kultivoinnista. Näin ollen teitä häiritään
kaikin tavoin, ja kenties he jopa yrittävät tappaa teidät. Tietenkään
päätänne ei vain katkaista, kun istutte meditaatiossa – se on mahdotonta,
sillä asioiden täytyy mukautua tavallisen maailman asiaintilaan. Mutta
ehkä jäätte auton alle astuessanne ovesta ulos, putoatte rakennuksesta
tai muut vaarat uhkaavat teitä. Tällaisia asioita voi todella tapahtua, ja
se on hyvin vaarallista. Aidon kultivoinnin harjoittaminen ei ole niin
helppoa kuin kuvittelette. Teillä on toive harjoittaa, mutta luuletteko sen
riittävän siihen, että pääsette korkealle? Kun todella haluatte kultivoida,
henkenne on välittömästi vaarassa, ja tämä asia tulee heti esille. Todella
monet qigong-mestarit eivät uskalla opettaa menetelmää, joka johdattaa
ihmisiä korkeille tasoille. Miksi? He eivät pysty huolehtimaan tästä
asiasta ja suojelemaan teitä.
Menneinä aikoina monet niistä viisaista, jotka opettivat Taoa,
pystyivät opettamaan vain yhtä opetuslasta. Yhdestä he pystyivät vielä
huolehtimaan. Tavallisesti kukaan ei uskaltaisi tehdä tällaista suuressa
mittakaavassa. Olen kuitenkin kertonut teille, että minä pystyn siihen;
minulla on lukemattomia fǎshēneja, joilla on mahtavia jumalallisia
kykyjäni. Ne pystyvät käyttämään suuria yliluonnollisia kykyjä ja Fa’n
mahtavia voimia. Tämän lisäksi se, mitä olemme tekemässä, ei ole niin
yksinkertaista kuin miltä se voi näyttää. En tee tätä hetken päähänpistosta. Voin kertoa teille, että monet suuret valaistuneet olennot
seuraavat tätä tapahtumaa. Kyseessä on viimeinen kerta, kun opetamme
todellista Fa’ta dharman lopun aikana. Tämän ei sallita mennä vikaan.
Kun todella kultivoitte oikealla polulla, kukaan ei uskalla vahingoittaa
teitä mielensä mukaan. Sitä paitsi fǎshēnini suojelevat teitä, ettekä ole
vaarassa.
Velat on maksettava. Näin ollen kultivointinne varrella saattaa
ilmaantua joitakin vaarallisia asioita. Mutta kun näitä asioita tapahtuu,
ette ole peloissanne, emmekä anna teidän joutua todelliseen vaaraan.
Voin antaa muutamia esimerkkejä. Luennoidessani Pekingissä eräs
oppilas ylitti tienristeyksen polkupyörällään. Kadunkulmassa hieno
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ja kallis auto osui tähän harjoittajaan, joka oli yli 50-vuotias nainen.
Törmäys oli raju. Ihmiset kuulivat pamauksen, kun hänen päänsä osui
suoraan auton kattoon. Tässä vaiheessa toinen oppilaan jaloista oli yhä
pyörän polkimella. Hänen päänsä sai iskun, mutta hän ei tuntenut kipua
– ja sen lisäksi, ettei hän tuntenut kipua, hän ei myöskään vuotanut verta,
eikä hänelle tullut kuhmua. Auton kuljettaja pelästyi suunnattomasti,
hyppäsi ulos autosta, kiirehti kysymään, oliko hän loukkaantunut,
ja ehdotti lähtöä sairaalaan. Nainen vastasi olevansa aivan kunnossa.
Tämän oppilaamme luonteenlaatu oli tietysti hyvin korkea, eikä hän
halunnut muille ongelmia. Hän sanoi olevansa kunnossa, mutta törmäys
jätti autoon ison lommon.
Tällaisia henkeänne uhkaavia asioita tulee vastaan, mutta ette
ole vaarassa. Kun viimeksi pidimme luentoa Jilinin yliopistossa, eräs
oppilaamme talutti pyöräänsä ulos yliopiston pääsisäänkäynnistä.
Keskellä katua hän jäi yhtäkkiä kahden auton väliin. Näytti siltä kuin
ne olisivat juuri olleet osumassa häneen, mutta hän ei ollut lainkaan
peloissaan. Tavallisesti emme kauhistu kohdatessamme tällaisia asioita.
Juuri silloin autot pysähtyivät, eikä mitään tapahtunut.
Pekingissä sattui vielä eräs tapaus. Talvella tulee varhain pimeä
ja ihmiset menevät nukkumaan aikaisemmin. Kadut olivat tyhjiä ja
hiljaisia. Eräs harjoittaja kiirehti kotiinsa pyörällä, ja hänen edellään ajoi
vain jeeppi. Yhtäkkiä se jarrutti. Oppilaamme ei huomannut sitä ja jatkoi
polkemista pää kumarassa. Äkkiä jeeppi alkoi kuitenkin peruuttaa, ja
se liikkui hyvin nopeasti. Hän olisi menehtynyt, jos nämä kaksi voimaa
olisivat kohdanneet. Juuri ennen törmäystä hänen pyöräänsä vedettiin
äkillisesti taaksepäin noin puoli metriä, ja juuri silloin jeeppi pysähtyi
hänen etupyöräänsä koskettaen. Kenties kuljettaja oli huomannut, että
hänen takanaan oli joku. Oppilas ei ollut peloissaan. Näihin tilanteisiin
joutuneet ihmiset eivät ole olleet peloissaan, vaikka he ovat kenties
pelästyneet jälkeenpäin. Hänen ensimmäinen ajatuksensa oli: ”Huh!
Kuka veti minua taaksepäin? Minun täytyy kiittää häntä.” Kun hän
kääntyi ympäri kiittääkseen, hän huomasi kadun olevan hiljainen ja
autio. Silloin hän ymmärsi: ”Se oli Mestari, joka suojeli minua.”
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Eräs tapaus sattui myös Changchunissa. Oppilaan kodin lähellä
rakennettiin taloa. Nykyään talot rakennetaan hyvin korkeiksi, ja
rakennustelineet tehdään neljän metrin pituisista rautatangoista,
jotka ovat halkaisijaltaan noin seitsemän senttimetriä. Harjoittaja oli
kävelyllä kotinsa lähistöllä, kun tästä korkeasta rakennuksesta putosi
tällainen rautatanko suoraan hänen päätään kohti. Kaikki kadulla
kulkevat ihmiset jähmettyivät kauhusta. Mutta hän sanoi: ”Kuka
kosketti minua?” Hän luuli jonkun kopauttaneen hänen päätään. Juuri
silloin hän kääntyi ja näki suuren Falunin pyörivän päänsä yläpuolella.
Rautatanko oli liukunut hänen päätään pitkin ja osunut maahan, jossa
se törrötti pystyssä. Jos se olisi todella osunut ihmiseen – ajatelkaapa,
se painaa niin paljon, että se lävistäisi kehon kuin heinänkorsi, joka
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lävistää marjan. Se oli todella vaarallista!
Tällaisia esimerkkejä on paljon; niitä on lukemattomia, mutta
kukaan ei ole ollut vaarassa. Kaikki eivät välttämättä kohtaa näitä
asioita. Tällaista tapahtuu vain harvoille. Jouduittepa näihin tilanteisiin
tai ette, voin vakuuttaa, ettette ole vaarassa – voin taata sen. Jotkut
harjoittajat eivät seuraa xīnxìng-vaatimuksiamme; he tekevät vain
liikesarjoja kultivoimatta luonteenlaatuaan, joten heitä ei voi pitää
gongin harjoittajina.
Jos kysytte, mitä Mestari on teille antanut – se on tässä. Fǎshēnini
suojelevat teitä, kunnes pystytte suojelemaan itseänne. Siinä vaiheessa
olette jo ylittäneet maallisen Fa’n kultivoinnin ja saavuttaneet Taon.
Mutta teidän täytyy toimia todellisten harjoittajien lailla, ja vain
silloin voitte saavuttaa sen. Eräs henkilö käveli kadulla pitäen kirjaani
kädessään ja huusi: ”Mestari Li suojelee minua, joten autot eivät voi
osua minuun!” Tämä on Dafan vahingoittamista. Tällaista henkilöä ei
suojella. Todelliset harjoittajat eivät tietenkään käyttäydy tällä tavoin.
Energiakenttä
Kun teemme qigong-harjoituksia, ympärillemme muodostuu kenttä.
Minkälainen kenttä on kyseessä? Jotkut kutsuvat sitä qi-kentäksi,
magneettikentäksi tai sähkökentäksi. Itse asiassa kaikki tällaiset
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nimitykset ovat vääriä, sillä tämän kentän sisältämä materia on
äärimmäisen rikasta. Miltei kaikkia aineita, jotka muodostavat tämän
maailmankaikkeuden kaikki ulottuvuudet, esiintyy tässä gongissa. Näin
ollen sitä on soveliaampaa kutsua energiakentäksi – joten nimitämme
sitä siis yleisesti ottaen energiakentäksi.
Mikä on tämän kentän vaikutus? Kuten tiedätte, me oikeamielisen
Fa’n harjoittajat olemme kokeneet tämän: koska kultivoimme todellista
harjoitusmenetelmää, tämä kenttä on laupea ja harmoniassa maailmankaikkeuden luonteen, Zhēn–Shàn–Rěnin kanssa. Kaikki harjoittajat
tuntevat tämän istuessaan kentän piirissä, eikä heidän mielessään ole
pahoja ajatuksia. Lisäksi monet oppilaat eivät edes ajattele tupakointia.
Kaikki tuntevat rauhallisen ja mukavan ilmapiirin. Tämä on energiaa,
jota todellisen menetelmän harjoittaja kantaa mukanaan, ja vaikutuspiirissään se toimii tällä tavoin. Tämän luennon jälkeen suurimmalla
osalla teistä on gongia – todellista gongia – ja koska opetan teille asioita
oikeaoppisesta kultivoinnista, teidän tulisi mukautua tähän xīnxìngin
tasoon. Kun herkeämättä jatkatte harjoittamista ja seuraatte luonteenlaadun vaatimuksiamme kultivoinnissa, energianne kasvaa asteittain
yhä voimakkaammaksi.
Puhumme itsemme ja muiden pelastuksesta – kaikkien tuntevien
olentojen pelastuksesta. Näin ollen Falunin pyöriessä sisäänpäin se
pelastaa itseä, ja pyöriessään ulospäin se pelastaa muita. Ulospäin
pyöriessään se luovuttaa energiaa ja hyödyttää muita. Näin hyötyvät
kaikki ihmiset, jotka ovat energiakenttänne vaikutuspiirissä, ja he voivat
tuntea olonsa hyvin mukavaksi. Voitte vaikuttaa tällä tavoin kaikkialla:
kävellessänne kadulla, työpaikalla, kotona tai muualla. Kenttänne
piirissä olevien ihmisten kehot voivat tasapainottua, vaikka teillä ei
ole tällaista aikomusta, sillä tämä kenttä voi oikaista kaikki epänormaalit tilat. Ihmiskehossa ei pitäisi olla sairautta; sairaus on epänormaali
tila, ja tällaisen tilan kenttä voi oikaista. Kun jotkut ihmiset ajattelevat
pahoja asioita, he saattavat muuttaa mielensä joutuessaan voimakkaan
kenttänne vaikutukseen ja hylätä pahat aikeensa. Kenties joku haluaa
loukata toista, mutta hän tuleekin yhtäkkiä toisiin ajatuksiin ja luopuu
tästä aikomuksesta. Vain oikeamielistä Fa’ta kultivoimalla syntynyt
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energiakenttä voi vaikuttaa tällä tavoin. Tämän vuoksi buddhalaisuudessa sanottiin ennen vanhaan: ”Buddhan valo kirkastaa kaiken;
114
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säädyllisyys ja vilpittömyys saattavat kaiken harmoniaan.” Tätä
se tarkoittaa.
Millä tavoin Falun Dafan oppilaiden tulee levittää
menetelmää
Kurssin jälkeen monet ajattelevat, että tämä menetelmä on oikein hyvä,
ja he haluavat jakaa sen sukulaistensa ja ystäviensä kanssa. Tietysti
voitte tehdä näin – voitte levittää sitä kenelle tahansa. Meidän täytyy
kuitenkin tehdä eräs asia selväksi. Olemme antaneet kaikille niin monia
asioita, joiden arvoa ei voi mitata rahassa. Miksi annamme ne teille?
Jotta voisitte harjoittaa kultivointia! Ne voidaan antaa vain kultivoinnin
harjoittamiseen. Kun siis levitätte harjoitusta tulevaisuudessa, ette saa
käyttää näitä asioita maineen ja voiton tavoitteluun. Ette voi järjestää
luentoja ja pyytää ihmisiltä maksua. Meidän täytyy kattaa kirjojen ja
materiaalien painattamisesta syntyneet kustannukset, ja lisäksi meidän
täytyy matkustaa jonkin verran levittääksemme menetelmää. Hintamme
ovat alempia kuin missään muualla maassa, mutta annamme teille
eniten. Opastamme todella ihmisiä korkeille tasoille, ja jokainen on
voinut itse havaita sen. Olette Falun Dafan oppilaita, joten meillä
on kaksi vaatimusta siitä, millä tavoin voitte levittää menetelmää
tulevaisuudessa.
Ensimmäinen vaatimus on se, että rahaa ei peritä. Emme anna teille
näitä asioita rikkauden ja maineen tavoitteluun – ne on annettu, jotta
pelastuisitte ja jotta pystyisitte harjoittamaan kultivointia. Jos peritte
maksuja, fǎshēnini ottavat teiltä kaiken takaisin, ettekä enää kuulu
Falun Dafaan, joten levittämänne asia ei ole meidän Falun Dafaamme.
Maineen ja henkilökohtaisen voiton tavoittelu ei kuulu menetelmän
levittämiseen. Avustatte muita vapaaehtoisesti. Oppilaamme kaikkialla
maassa ovat toimineet tällä tavoin, ja eri alueiden avustajat ovat myös
asettaneet esimerkin. Jos joku haluaa oppia menetelmämme, hän on
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halutessaan vapaa tekemään niin; olemme hänelle vastuullisia, emmekä
veloita senttiäkään.
Toinen vaatimus on, ettette saa lisätä Dafaan omia asioitanne. Toisin
sanoen, kun levitätte menetelmää – riippumatta siitä, onko taivaallinen
silmänne auennut, oletteko nähneet jotain, tai oletteko kehittäneet
joitakin kykyjä – ette saa selittää Falun Dafaa näkemänne perusteella. Se
pieni osa, jonka olette omalla tasollanne nähneet, ei ole mitään; se on
kaukana opettamamme Fa’n perimmäisestä merkityksestä. Näin ollen
teidän täytyy tulevaisuudessa menetelmää levittäessänne ehdottomasti
muistaa tämä. Vain tällä tavoin voimme varmistaa, että Falun Dafamme
alkuperäiset asiat säilyvät muuttumattomina.
Tämän lisäksi kukaan ei saa opettaa menetelmää minun laillani.
Kukaan ei saa opettaa Fa’ta pitämällä suuria luentosarjoja kuten minä.
Te ette pysty opettamaan Lakia. Tämä johtuu siitä, että minun opetuksellani on erittäin syvällinen merkitys, ja siihen on rakentunut korkeiden
tasojen asioita. Te harjoitatte kultivointia erilaisilla tasoilla. Kun tulevaisuudessa olette edistyneet ja kuuntelette tätä nauhoitusta, edistytte
pidemmälle, ja uusilla kuuntelukerroilla saatte aina uutta ymmärrystä
ja hyötyä. Kirjan lukeminen on vielä parempi tapa. Puheisiini rakentuu
hyvin syvällisiä korkeiden tasojen asioita, joten te ette pysty opettamaan
tätä Fa’ta. Ette myöskään saa käyttää minun alkuperäisiä sanojani omina
sanoinanne, tai muuten kyse on Fa’n varastamisesta. Ainoa tapa on
toistaa alkuperäiset sanani tarkkaan ja lisätä, että ”Mestari sanoo tällä
tavoin” tai ”tämä lukee kirjassa”. Tämä on ainoa tapa. Miksi? Vain silloin,
kun toimitte näin, se kantaa mukanaan Dafan voiman. Ette voi levittää
omaa ymmärrystänne Falun Dafan nimellä – muussa tapauksessa se,
mitä levitätte, ei ole Falun Dafa, ja kyse on itse asiassa Falun Dafan
vahingoittamisesta. Jos puhutte omien mielipiteidenne tai ajatustenne
perusteella, kyseessä ei ole Fa. Se ei voi pelastaa ihmisiä, eikä sillä ole
minkäänlaista vaikutusta. Näin ollen kukaan muu ei voi opettaa tätä
Fa’ta.
Tapa, jolla voitte levittää menetelmää, on seuraavanlainen:
annatte oppilaiden kuunnella nauhoitteita tai näytätte heille videoita
harjoitus- tai opetuspaikoilla, ja avustajat voivat sitten opettaa heitä
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tekemään harjoitukset. Voitte järjestää keskustelutilaisuuksia, joissa
ihmiset oppivat toisiltaan ja jakavat asioita keskenään. Edellytämme
teidän toimivan tällä tavoin. Ette myöskään voi nimittää harjoittajaa
(opetuslasta), joka levittää Falun Dafaa, esimerkiksi ”opettajaksi” tai
”mestariksi”. Dafalla on vain yksi Mestari. Kaikki harjoittajat ovat opetuslapsia riippumatta siitä, milloin he ovat aloittaneet.
Kun levitätte menetelmää, jotkut teistä voivat ajatella: ”Mestari
voi asettaa ihmisiin Falunin ja laittaa heidän kehonsa järjestykseen,
mutta me emme pysty siihen.” Se ei haittaa. Olen jo kertonut teille,
että jokaisen harjoittajan takana on minun fǎshēnini, eikä niitä ole
vain yksi. Näin ollen fǎshēnini huolehtivat näistä asioista. Kun opetatte
jollekin henkilölle harjoitukset, hän saa välittömästi Falunin, jos hänellä
on kohtalonsuhde. Jos hänen kohtalonsuhteensa on vähäisempi, hän
saa sellaisen vähitellen harjoittamisen myötä, kun hänen kehonsa on
järjestetty. Fǎshēnini auttaa häntä laittamaan kehonsa järjestykseen.
Tämän lisäksi ne, jotka opiskelevat Fa’ta ja harjoituksia lukemalla
kirjojani, katsomalla videonauhojani tai kuuntelemalla nauhoitteitani, saavat kaiken ansaitsemansa, jos he todella kohtelevat itseään
harjoittajina.
Emme anna harjoittajiemme parantaa muiden sairauksia. Falun
Dafan harjoittajat eivät saa antaa energiahoitoja. Opetamme teitä
kultivoimaan ylöspäin; emme anna teidän kehittää kiintymyksiä ja
sotkea omaa kehoanne. Kenttä meidän harjoituspaikoillamme on
parempi kuin muilla harjoituspaikoilla. Se, että menette vain paikalle
tekemään harjoituksia, on paljon parempi asia kuin jos sairautenne vain
parannettaisiin. Fǎshēnini istuvat piirissä, ja harjoituspaikan energia
kentän päällä on kupoli, jonka yllä pyörii Falun, ja suuri fǎshēn vartioi
kenttää. Tämä kenttä ei ole tavallinen kenttä – se ei ole kenttä, jossa
vain harjoitetaan tavallista qigongia. Kyseessä on kultivoinnin harjoittamisen kenttä. Monet harjoittajistamme, joilla on kykyjä, ovat nähneet
Falun Dafamme harjoituspaikan kentän: se on punaisten valonsäteiden
ympäröimä ja kauttaaltaan säihkyvän punainen.
Fǎshēnini pystyvät suoraan asettamaan Falunin, mutta emme halua
vahvistaa kiintymyksiänne. Kun opetatte jollekin henkilölle harjoituksia,
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hän voi sanoa: ”No niin, nyt minulla on Falun.” Te voitte luulla asettaneenne sen, mutta asia ei ole niin. Sanon tämän, jotta teille ei kehittyisi
tällaista kiintymystä. Fǎshēnini tekevät kaikki nämä asiat. Tällä tavoin
Falun Dafan oppilaiden tulee siis levittää menetelmää.
Jos joku yrittää muuttaa Falun Dafan harjoituksia, hän vahingoittaa
Dafaa – hän vahingoittaa tätä Fa-koulukuntaa. Jotkut ovat tehneet
liikesarjojen ohjeista pieniä runonpätkiä. Tämä on ehdottomasti
kielletty. Kaikki todelliset kultivointimenetelmät ovat peräisin
esihistoriallisilta ajoilta. Ne ovat säilyneet ammoisista ajoista lähtien
ja muovanneet kultivoinnin myötä lukemattomia valaistuneita olentoja.
Kukaan ei ole uskaltanut muuttaa niitä vähääkään. Näitä asioita on
tapahtunut vasta nyt dharman lopun aikana. Aiemmin sellaista ei
koskaan ole tapahtunut. Teidän on ehdottomasti kiinnitettävä tähän
huomiota.
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Neljäs luento
Menetys ja voitto
Kultivoinnin maailmassa puhutaan usein menetyksen ja voiton
välisestä suhteesta, ja myös tavalliset ihmiset puhuvat siitä. Millä tavoin
harjoittajiemme pitäisi suhtautua menetykseen ja voittoon? Meidän
asenteemme on toisenlainen kuin tavallisilla ihmisillä, jotka ajattelevat
vain henkilökohtaisten etujen saavuttamista sekä hyvää ja miellyttävää
elämää. Harjoittajat eivät toimi näin vaan täysin päinvastoin. Emme
tavoittele tavallisten ihmisten asioita. Me saamme jotain sellaista, jota
tavalliset ihmiset haluavat, mutta eivät voi saada – elleivät he itse
harjoita kultivointia.
Menetys, josta yleisesti ottaen puhumme, ei tarkoita menetystä
suppeassa mielessä. Menetyksestä puhuttaessa ihmiset ajattelevat usein
rahan lahjoittamista, hädänalaisten auttamista tai almujen antamista
katujen kerjäläisille. Nämä ovat toki luopumista ja eräänlaista menetystä,
mutta tällöin kyse on vain siitä, että henkilö välittää vähemmän rahasta
tai materiasta. Tällainen omaisuuden lahjoittaminen on tietysti
menetystä eräässä, jopa varsin merkittävässä mielessä. Menetys, josta
me puhumme, ei kuitenkaan rajoitu näin kapeaan alaan. Kultivoinnin
aikana me ihmiset kohtaamme lukemattomia kiintymyksiä, joista
meidän gongin harjoittajina on luovuttava: niitä ovat esimerkiksi
rehentely, kateellisuus, kilpailunhalu ja fanaattisuus. Lukemattomista
erilaisista kiintymyksistä täytyy kokonaan luopua, sillä me tarkoitamme
menetystä laajassa mielessä. Kultivoinnin koko prosessin aikana meidän
täytyy luopua kaikista tavallisten ihmisten kiintymyksistä ja erilaisista
haluista.
Ehkä jotkut ajattelevat: ”Harjoitamme kultivointia tavallisten
ihmisten keskuudessa. Jos luovumme kaikesta, emmekö ole aivan kuin
munkkeja tai nunnia? Kaiken menettäminen tuntuu mahdottomalta.”
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Meidän Fa-koulukunnassamme niiden, jotka harjoittavat kultivointia
tavallisten ihmisten keskuudessa, täytyy nimenomaan kultivoida
tavallisessa yhteiskunnassa ja mukautua siihen niin paljon kuin
mahdollista. Teitä ei pyydetä varsinaisesti menettämään materiaalisia asioita. Yhteiskunnallisesta asemastanne tai varallisuudestanne riippumatta avainkysymys on se, voitteko päästää irti näistä
kiintymyksistä.
Meidän menetelmämme tähtää suoraan omaan sydämeenne.
Avainkysymys on se, voitteko suhtautua asioihin kevyesti sekä
välittää vähemmän kaikenlaisista henkilökohtaisista eduistanne ja
ihmisten välisistä ristiriidoista. Kultivoinnin harjoittaminen luostareissa, kaukaisilla vuorilla ja metsien syvyyksissä eristää teidät täysin
tavallisesta yhteiskunnasta: se pakottaa teidät luopumaan tavallisen
ihmisen kiintymyksistä ja vie ulottuviltanne aineelliset edut, joten
teidän on pakko menettää. Kun henkilö kultivoi tavallisten ihmisten
keskuudessa, hän ei kulje tällaista polkua. Hänen täytyy suhtautua
näihin asioihin kevyesti jokapäiväisessä elinympäristössään. Tämä
on tietysti hyvin vaikeaa. Se on myös kaikkein olennaisinta meidän
Fa-koulukunnassamme. Meidän tarkoittamamme menetys on siis laajaalaista eikä suppeaa. Mitä tulee hyviin tekoihin ja pienten almujen
antamiseen, ajatelkaapa kaduilla näkemiänne kerjäläisiä – monet heistä
ovat ammattilaisia, ja heillä on jopa enemmän rahaa kuin teillä. Meidän
on syytä painottaa laajaa näkökulmaa eikä pikkuasioita. Kultivointia
harjoitettaessa täytyy avoimesti ja rehellisesti keskittyä suuriin
kysymyksiin. Menetyksiemme myötä tulemme itse asiassa menettämään
huonoja asioita.
Ihmiset usein ajattelevat, että kaikki heidän tavoittelemansa asiat
ovat hyviä. Kun niitä tarkastellaan korkean tason näkökulmasta, kyse on
kuitenkin omien etujen ja välittömän nautinnonhalun tyydyttämisestä
tavallisten ihmisten keskuudessa. Uskonnoissa sanotaan, että vaikka
olisitte keränneet mahtavan omaisuuden tai saavuttaneet minkälaisen
aseman tahansa, se voi kestää vain joitakin vuosikymmeniä. Näitä asioita
ei voi tuoda mukanaan syntymässä eikä viedä mukanaan kuolemassa.
Miksi gong on niin arvokasta? Koska se kasvaa suoraan alkusielussanne
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– sen voi tuoda mukanaan syntymässä ja viedä mukanaan kuolemassa, ja
lisäksi se määrittää suoraan kultivointinne Hedelmän. Sitä on näin ollen
vaikea kultivoida. Toisin sanoen menetätte huonoja asioita, ja vain tällä
tavoin voitte palata alkuperäänne ja löytää jälleen todellisen itsenne.
Mitä siis voitatte? Tasonne kohoaa, saavutatte ennen pitkää Aidon
Hedelmän sekä kultivointinne täydellistymisen, ja olette ratkaisseet
perimmäisen ongelman. Tietenkään teidän ei ole välittömästi helppo
luopua kaikenlaisista tavallisten ihmisten haluista ja saavuttaa todellisen
harjoittajan vaatimustasoa; se ottaa aikansa ja tapahtuu asteittain. Mutta
kun nyt kuulette minun sanovan näin, voitte ajatella: ”Mestari sanoo sen
tapahtuvan asteittain, joten otetaanpa siihen aikaa.” Tämä ei käy päinsä!
Teidän täytyy olla kurinalaisia itseänne kohtaan, vaikka annamme teidän
kehittyä asteittain. Jos pystyisitte heti saavuttamaan kaiken, olisitte
buddhia jo tänään, mikä ei ole realistista. Pystytte saavuttamaan tämän
asteittain.
Se, mitä menetämme, on itse asiassa jotain huonoa. Mitä se on?
Karmaa, ja se kulkee käsi kädessä erilaisten inhimillisten kiintymysten
kanssa. Tavallisilla ihmisillä on esimerkiksi kaikenlaisia pahoja ajatuksia.
Kun ihmiset tekevät kaikenlaisia pahoja tekoja tavoitellakseen omia
etujaan, he saavat tätä mustaa ainetta, karmaa. Se liittyy suoraan omiin
kiintymyksiimme. Jotta pystyisitte poistamaan näitä huonoja asioita,
teidän täytyy ensin muuttaa omaa sydäntänne.
Karman muuntaminen
Valkean ja mustan aineen välillä on olemassa muutosprosessi. Muutosta
tapahtuu, kun ihmisillä on ristiriitoja toistensa kanssa. Kun henkilö
tekee hyviä tekoja, hän saa valkeaa ainetta eli hyvettä (dé); kun hän tekee
pahoja tekoja, hän saa mustaa ainetta eli karmaa. Lisäksi on olemassa
periytymisen ja siirtymisen prosessi. Jotkut kysyvät, johtuuko tämä siitä,
että henkilö on tehnyt pahoja tekoja aiemmin elämässään. Kyse ei ole
pelkästään siitä, sillä henkilölle kerääntynyt karma ei ole vain yhden
elämän ajalta. Kultivoinnin maailmassa sanotaan, että alkusielu ei häviä.
Jos alkusielu ei häviä, se on voinut olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
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aiemmissa elämissään. Tällä tavoin se on saattanut jäädä jollekin velkaa,
käyttää muita hyväkseen tai tehdä muita pahoja asioita, esimerkiksi
tappaa jonkun, mikä on synnyttänyt tällaista karmaa. Nämä asiat voivat
kerääntyä toisissa ulottuvuuksissa, ja ne kulkevat aina mukana. Sama
pätee valkeaan aineeseen. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa lähde. Toinen
tapaus on se, että nämä aineet voivat karttua sukukunnissa, ja ne voivat
siirtyä esi-isiltä jälkipolville. Ennen vanhaan vanhuksilla oli tapana
sanoa: ”Kartuta hyvettä!”, ”Esivanhempasi kartuttivat hyvettä” tai
”Tämä henkilö menettää hyvettään ja käyttää sitä väärin.” He todella
osuivat oikeaan. Nykyään ihmiset eivät lainkaan välitä tällaisesta. Jos
joku sanoo nuorille, että he menettävät hyvettään tai eivät ole hyveellisiä,
he eivät kiinnitä siihen mitään huomiota. Todellisuudessa asian
merkitys on todella syvällinen. Kyse ei ole vain jostakin nykyihmisten
ideologisesta tai moraalisesta mittapuusta, vaan sillä on todellakin
aineellinen olomuotonsa. Ihmiskehossamme on näitä molempia aineita.
Jotkut ovat kysyneet: ”Jos henkilöllä on liikaa mustaa ainetta,
eikö hän pysty harjoittamaan kultivointia korkeille tasoille?” Näin
voi sanoa. Jos jollakin on paljon mustaa ainetta, se vaikuttaa hänen
valaistumiskykyynsä. Tämä johtuu siitä, että se muodostaa kentän
kehonne ympärille, sulkee teidät vaippaansa ja eristää teidät maailmankaikkeuden luonteesta, Zhēn–Shàn–Rěnistä. Näin ollen tällaisen
henkilön valaistumiskyky on luultavasti huono. Kun ihmiset puhuvat
kultivoinnista tai qigongista, hän pitää niitä naurettavana taikauskona.
Asia on yleensä näin, mutta se ei ole täysin ehdotonta. Tarkoittaako
tämä sitä, että jos hän haluaa kultivoida, se tulee olemaan todella
vaikeaa? Eikö hän pysty kohottamaan gongiaan korkealle tasolle? Kyse
ei välttämättä ole siitä. Olemme sanoneet, että Suuri Laki on rajaton.
Kultivointinne riippuu täysin omasta sydämestänne. Mestari auttaa teitä
astumaan sisään, mutta kultivointi riippuu täysin teistä. Kaikki riippuu
siitä, kuinka te itse harjoitatte kultivointia. Se, pystyttekö harjoittamaan
vai ette, riippuu täydellisesti siitä, voitteko kestää, uhrautua ja kärsiä.
Jos onnistutte lujittamaan tahtonne, eivätkä mitkään vaikeudet voi estää
teitä, mitään ongelmaa ei nähdäkseni ole.
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Henkilö, jolla on paljon mustaa ainetta, joutuu tavallisesti
uhraamaan enemmän kuin sellainen henkilö, jolla on paljon valkeaa
ainetta. Koska valkea aine on suoraan mukautunut maailmankaikkeuden luonteeseen, Zhēn–Shàn–Rěniin, viimeksi mainitun henkilön
gong voi kasvaa niin kauan kuin hän kohottaa xīnxìngiään ja pystyy
kohentamaan itseään ristiriitaisissa tilanteissa. Kyse on näin yksinkertaisesta asiasta. Hyveellisen henkilön valaistumiskyky on parempi.
Hän pystyy kestämään koettelemuksia, sietämään fyysistä kipua
sekä lujittamaan mielensä ja tahtonsa. Vaikka hän kokisi enemmän
fyysistä kuin psyykkistä kärsimystä, hän pystyy kuitenkin kasvattamaan
gongiaan. Tämä ei päde henkilöön, jolla on paljon mustaa ainetta, koska
hänen täytyy ensin käydä läpi tällainen prosessi: hänen on muutettava
musta aine valkeaksi aineeksi. Tämä prosessi on varsin kivulias. Näin
ollen henkilön, jonka valaistumiskyky on huono, täytyy yleensä kärsiä
useampia koettelemuksia. Koska hänellä on merkittävästi karmaa, se
vaikuttaa hänen ymmärrykseensä, ja hänen on vaikeampi harjoittaa
kultivointia.
Annan teille esimerkin, jotta näemme, kuinka jotkut ihmiset
harjoittavat kultivointia. Istumameditaatio edellyttää jalkojen ristimistä
lootusasentoon pitkäksi ajaksi. Jalkoihin sattuu, ja ne puutuvat tässä
asennossa. Jonkin ajan kuluttua olonne muuttuu epämukavaksi, ja
vähän ajan päästä vielä epämukavammaksi, ja näin ”harjoitatte kehoa ja
karaisette mieltä”. Sekä ruumiinne että mielenne ovat epämiellyttävässä
tilassa. Jotkut pelkäävät lootusasennon kipua, joten he ottavat jalkansa
alas eivätkä halua jatkaa. Toiset eivät kestä istua hieman pitempiä aikoja.
Jos jalat lasketaan alas, harjoituksesta ei ole hyötyä. Heti, kun heidän
jalkoihinsa alkaa sattua, he nousevat ylös, liikkuvat hieman ja jatkavat
sitten istumista. Näemme, ettei tästä ole mitään hyötyä. Kun jaloissa
tuntuu kipua, voimme nähdä, että mustaa ainetta siirtyy jalkoihin. Tämä
musta aine on karmaa; kärsimys hävittää sitä ja muuntaa sen hyveeksi.
Karmaa häviää heti kivun alkaessa. Mitä enemmän karmaa painuu
alaspäin, sitä voimakkaampaa on kipu jaloissa. Näin ollen jalkojen
kivulla on syynsä. Tavallisesti meditaatiossa istuvat ihmiset tuntevat
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jaloissaan kivuliaita jaksoja. Sietämätön kipu kestää jonkin aikaa; sitten
se helpottaa hetkeksi mutta alkaa pian uudelleen. Yleensä kyse on tästä.
Karmaa poistetaan pala kerrallaan, ja kun yksi pala on poistettu, jalat
tuntuvat vähän paremmilta. Pian saapuu seuraava pala, ja jalkoihin alkaa
taas sattua. Kun mustaa ainetta on poistettu, se ei katoa. Poistettaessa se
muuttuu suoraan valkeaksi aineeksi, joka on hyvettä. Miksi se muuttuu
tällä tavoin? Koska henkilö on kärsinyt, uhrautunut ja kestänyt koettelemuksia. Olemme sanoneet, että hyvettä saadaan sietämällä kärsimystä,
läpikäymällä koettelemuksia sekä tekemällä hyviä tekoja. Tästä syystä
näin tapahtuu meditaatiossa. Kun joidenkin ihmisten jalkoihin sattuu,
he ottavat ne heti alas, nousevat liikkuakseen hieman ja jatkavat sitten
istumista lootusasennossa. Tästä ei ole mitään hyötyä. Kädet saattavat
väsyä seisomaharjoituksessa, jossa niitä pidetään ylhäällä. Jotkut eivät
siedä tätä ja laskevat kätensä. Tämä ei johda mihinkään tulokseen.
Minkä arvoista on tämä mitätön kärsimys? Sanoisin, että jos joku voisi
onnistua kultivoinnissa vain pitämällä käsiä ylhäällä, se olisi aivan liian
helppoa. Tällaista tapahtuu, kun kultivointia harjoitetaan meditaatiossa.
Tämä ei ole meidän menetelmässämme ensisijainen tapa edistyä,
mutta sillä on kuitenkin tietty rooli. Useimmiten muunnamme karmaa
ihmisten välisissä ristiriidoissa, jotka koettelevat luonteenlaatuamme.
Muuntuminen tapahtuu suurimmalta osin tällaisissa tilanteissa. Kipu,
jota tunnemme ristiriidoissa ja kahnauksissa muiden kanssa, voi jopa
ylittää fyysisen tuskan. Sanoisin, että fyysisen tuskan sietäminen on
helpointa: siitä kyllä selviää hammasta purren. Kun ihmiset juonittelevat
toisiaan vastaan, omaa sydäntä on vaikeinta hallita.
Annan esimerkin. Henkilö saapuu työpaikalleen ja suuttuu
kuullessaan kahden ihmisen mustamaalaavan häntä pahasti ja puhuvan
tyrmistyttäviä asioita. Olemme kuitenkin sanoneet, ettei harjoittaja
saa vastata lyönteihin lyönneillä tai loukkauksiin loukkauksilla, vaan
hänen täytyy vaatia itseltään korkean mittapuun mukaista käytöstä.
Näin ollen hän ajattelee: ”Mestari on sanonut, että me harjoittajat
emme saa käyttäytyä toisten lailla, ja meidän asenteemme on oltava
jalomielinen.” Hän ei aloita riitaa näiden kahden henkilön kanssa. Mutta
tavallisesti, kun ongelmia ilmenee, niiden täytyy ärsyttää teitä – muuten
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niitä ei lasketa, eikä niillä ole vaikutusta, sillä ne eivät voi saada teitä
kohoamaan. Tämä henkilö ei pääse asian yli. Häntä ärsyttää, eikä hän
saa sitä mielestään, joten hän haluaa palata takaisin nähdäkseen nämä
kaksi henkilöä, jotka puhuvat hänestä pahaa. Hän kääntyy, ja vilkaistessaan hän näkee heidän keskustelevan kiihkeästi häijy ilme kasvoillaan.
Hän ei enää kestä tätä vaan joutuu raivon valtaan ja saattaa välittömästi
aloittaa heidän kanssaan riidan. Kun ongelmia esiintyy ihmisten välillä,
oman mielen ja sydämen hallinta on hyvin vaikeaa. Sanoisin, että jos
kaiken voisi ratkaista meditaatiossa, se olisi helppoa. Asia ei kuitenkaan
aina ole niin.
Näin ollen tulevassa kultivoinnissanne kohtaatte kaikenlaisia
koettelemuksia. Kuinka voisitte harjoittaa kultivointia ilman niitä?
Jos kaikki kohtelisivat toisiaan hyvin, eikä kenelläkään olisi eturistiriitoja tai häirintää ihmismielestä, kuinka xīnxìnginne voisi kohota
vain istumalla? Se ei toimi näin. Henkilö ei voi kehittyä muutoin kuin
karaisemalla ja kehittämällä itseään päivittäisessä elämässään. Jotkut
kysyvät: ”Miksi meillä on aina ongelmia kultivoinnissamme? Ne eivät
paljonkaan poikkea tavallisten ihmisten ongelmista.” Tämä johtuu siitä,
että harjoitatte kultivointia tavallisten ihmisten keskuudessa. Teitä ei
yhtäkkiä lennätetä ilmaan ja ripusteta pää alaspäin, eikä teitä viedä
Taivaaseen kärsimään – näin ei tule tapahtumaan. Kaikki asiat ottavat
muotonsa tavallisten ihmisten keskuudessa: kenties joku on ärsyttänyt
teitä tänään, joku on aiheuttanut teille ongelmia, joku on saanut teidät
suuttumaan, joku on kohdellut teitä huonosti, tai aivan yllättäen joku
sanoo teille jotain törkeää. Tällä tavalla nähdään, kuinka reagoitte näihin
asioihin.
Miksi kohtaatte tällaisia ongelmia? Ne kaikki johtuvat karmasta,
jota olette itse keränneet. Olemme vähentäneet siitä puolestanne jo
lukemattomia paloja ja jättäneet vain pikkuisen osan, joka on jaettu eri
tasoille, jotta voitte parantaa xīnxìngiänne. Koettelemukset järjestetään,
jotta voitte karaista mieltänne ja päästä eroon erilaisista kiintymyksistänne. Ne kaikki ovat omia koettelemuksianne, mutta käytämme niitä
parantamaan luonteenlaatuanne, ja teidän tulisi pystyä ylittämään ne
kaikki. Niin kauan kuin parannatte xīnxìngiänne, pystytte ylittämään ne –
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kyse on vain siitä, ettette ehkä halua päästä niiden ylitse. Jos haluatte
ylittää ne, pystytte siihen. Kun siis tästä lähtien kohtaatte ristiriitoja,
älkää enää pitäkö niitä sattumina. Ristiriidat voivat tulla esiin yllättäen,
mutta ne eivät ole olemassa sattumalta, vaan niiden tarkoitus on
kohottaa luonteenlaatuanne. Niin kauan kuin pidätte itseänne harjoittajina, pystytte selviytymään niistä kunnialla.
Teille ei tietenkään ilmoiteta koettelemuksista tai ristiriidoista
etukäteen. Jos teille kerrottaisiin kaikki, kuinka voisitte harjoittaa
kultivointia? Se ei olisi lainkaan tarkoituksenmukaista. Yleensä ne
ilmenevät arvaamattomasti, ja vain tällä tavoin luonnettanne voidaan
koetella ja parantaa. Vain tällä tavoin nähdään, pystyttekö ylläpitämään luonteenlaatunne tasoa. Tämän vuoksi ristiriidat eivät ilmene
sattumalta. Kohtaatte näitä asioita kultivointinne koko prosessin aikana
ja karmaa muunnettaessa. Toisin kuin ihmiset yleensä luulevat, tämä
on paljon vaikeampaa kuin fyysinen kipu. Kuinka voisitte kasvattaa
gongianne vain tekemällä harjoituksia hieman kauemmin – pitämällä
käsiänne ylhäällä kunnes niitä alkaa särkeä, tai seisomalla kunnes
jalkanne väsyvät? Kuinka voisitte kasvattaa gongianne käyttämällä
muutaman ylimääräisen tunnin harjoituksiin? Harjoitusten tarkoitus
on muuttaa alkuperäiskehoanne (běntǐ), mutta ne tarvitsevat kuitenkin
energiaa sen vahvistamiseen. Harjoitukset eivät nosta tasoanne. Avain
tason nostamiseen on koettelemuksien kestäminen. Jos pystyisitte
kehittymään vain ponnistelemalla fyysisesti, sanoisin, että kiinalaiset
maanviljelijät kärsivät eniten, joten eikö heidän kaikkien pitäisi olla
qigongin suurmestareita? Kärsittepä fyysisesti kuinka paljon tahansa,
ette kärsi yhtä paljon kuin he, jotka joutuvat tekemään pelloilla raskasta
ja uuvuttavaa työtä paahtavan auringon alla. Kyse ei siis ole näin
yksinkertaisesta asiasta. Tämän vuoksi olemme todenneet, että jos
haluatte todella edistyä, teidän täytyy aidosti kehittää mieltänne. Vain
tämä on oikeaa edistystä.
Karman muuntamisen prosessin aikana – jotta pystyisimme hillitsemään itsemme sen sijaan, että pahentaisimme tilannetta tavallisten
ihmisten tavoin – sydämemme täytyy aina olla myötätuntoinen
sekä mielemme seesteinen ja rauhallinen. Kun tällöin kohtaatte
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äkillisesti jonkin ongelman, pystytte huolehtimaan siitä asianmukaisesti.
Jos sydämemme on aina täynnä hyväntahtoisuutta ja myötätuntoa,
meillä on ongelmien ilmaantuessa tilaa pysähtyä ja pohdiskella. Mutta
jos olette jatkuvasti riidoissa muiden kanssa ja taistelette kaikenlaisista
asioista, sanoisin, että ongelmatilanteissa alatte taatusti hyökätä muita
vastaan. Kun siis kohtaatte ristiriitoja, niiden tarkoitus on nimenomaan
muuttaa mustaa ainettanne valkeaksi aineeksi eli hyveeksi.
Ihmiskuntamme on kehittynyt sellaiseen pisteeseen, että miltei
kaikilla on syntyessään karmaa kerrostuneena karman päälle. Kaikkien
kehossa on suuri määrä karmaa. Karman muuntuminen ilmenee
siis yleensä seuraavalla tavalla. Kun gonginne kasvaa ja xīnxìnginne
kohoaa, karmaanne häviää ja muuntuu samanaikaisesti. Ristiriitoihin
joutuessanne kyse voi olla ihmisten välisistä kahnauksista, ja jos pystytte
sietämään ne, karmaanne hävitetään, xīnxìnginne kohoaa ja myös
gonginne kasvaa. Nämä kaikki liittyvät olennaisesti toisiinsa. Menneiden
aikojen ihmisillä oli paljon hyvettä, ja heidän luonteenlaatunsa oli
valmiiksi korkea. He saattoivat kärsiä vain vähän koettelemuksia ja
kasvattaa gongiaan. Tämä ei enää päde nykyajan ihmisiin. Heti, kun
he kärsivät, he eivät halua jatkaa kultivointia. Lisäksi he ymmärtävät
valaistumiskykynsä ansiosta yhä vähemmän, joten heidän kultivointinsa
on hankalampaa.
Kun harjoitatte kultivointia ja joudutte ongelmiin jonkun kanssa,
tai kun joku kohtelee teitä huonosti, kyse voi olla kahdesta tapauksesta.
Ensimmäinen on se, että olette kenties kohdelleet muita huonosti
edellisessä elämässänne. Teistä voi tuntua epäoikeudenmukaiselta:
”Kuinka hän voi kohdella minua näin?!” Miksi sitten itse kohtelitte
häntä sillä tavoin? Saatatte väittää, ettette silloin tienneet sitä ja ettei
tällä elämällä ole mitään tekemistä sen elämän kanssa. Asian laita ei
ole näin. Toinenkin tapaus on olemassa. Ristiriidoissa on kyse karman
muuntamisesta, joten niitä kohdatessamme meidän asenteemme pitäisi
olla hyvin jalomielinen sen sijaan, että käyttäytyisimme kuten tavalliset
ihmiset. Tämä pätee myös työpaikallanne – olipa kyse mistä tahansa
työympäristöstä – samoin kuin ihmisiin, jotka tekevät työtä itsenäisesti.
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Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen välttäminen on mahdotonta; olette
vähintäänkin tekemisissä naapurienne kanssa.
Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa voitte kohdata kaikenlaisia
ristiriitoja. Sillä ei ole väliä, minkä alan liiketoimintaa tavallisten
ihmisten keskuudessa kultivoivat henkilöt harjoittavat. Riippumatta
varallisuudestanne, asemastanne tai oman yrityksenne toimialasta,
kaikki tämä on yhdentekevää – teidän tulee tehdä kauppaa rehellisesti
ja pysyä oikeamielisinä. Kaikilla ammateilla ihmisten yhteiskunnassa
on syynsä olla olemassa. Ongelma on se, että ihmisten sydämistä on
tullut epärehellisiä, ei ammateista. Ennen vanhaan oli tapana sanoa,
että ”yhdeksän kymmenestä kauppiaasta on huijareita”. Tämä on
vain tavallisten ihmisten sanonta. Minun nähdäkseni kyse on ihmisen
sydämestä. Kun pysytte oikeamielisinä ja hoidatte liikeasioitanne
vilpittömästi, olette ansainneet luonnollisestikin enemmän rahaa, jos
teette enemmän töitä. Tämä on sen ansiota, että olette ponnistelleet
tavallisessa maailmassa – ei menetystä, ei voittoa. Se on hyvitys vaivannäöstänne. Ihmiset voivat olla hyviä ihmisiä kaikissa yhteiskuntaluokissa.
Eri luokilla on erilaisia ristiriitoja. Yläluokilla on yläluokkien ristiriitoja,
ja ne kaikki on mahdollista selvittää asianmukaisesti. Hyvä ihminen
voi kuulua mihin tahansa yhteiskuntaluokkaan sekä luopua kaikenlaisista haluista ja kiintymyksistä. Voitte osoittaa olevanne hyviä ihmisiä
jokaisessa luokassa, ja te kaikki voitte harjoittaa kultivointia omassa
ympäristössänne.
Nykyään ihmisten välisistä ristiriidoista on tullut Kiinassa hyvin
erikoisia, olipa kyse valtiollisista tai muista yrityksistä. Vastaavaa ilmiötä
ei ole esiintynyt muissa maissa tai historian aikana. Myös oman edun
tavoittelusta johtuvista yhteenotoista on tullut erityisen kiivaita. Ihmiset
juonivat halpamaisesti toisiaan vastaan ja kilpailevat mitättömien etujen
vuoksi, ja heidän ajatuksensa ja konstinsa ovat hyvin katalia. On jopa
vaikeaa olla hyvä ihminen. Joku voi saapua työpaikalleen ja huomata
ilmapiirin olevan huono. Myöhemmin joku kertoo hänelle, että se-ja-se
on puhunut hänestä pahaa, mennyt valittamaan hänestä esimiehelle
ja tärvellyt hänen maineensa. Kaikki katsovat häntä kummallisesti.
Kuinka tavallinen ihminen sietäisi tätä? Kuinka hän kestäisi tällaisia
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harmeja? ”Jos joku kohtelee minua näin, minä teen hänelle samoin.
Hänen puolellaan on ihmisiä, mutta niin on minunkin puolellani.
Riidellään!” Jos teette näin tavallisten ihmisten keskuudessa, tavalliset
ihmiset sanovat teidän olevan voimakkaita. Gongin harjoittajalta tämä
olisi todella huonoa käytöstä. Jos rähinöitte kuten tavalliset ihmiset, te
olette tavallisia ihmisiä. Jos kohtelette häntä vielä huonommin, olette
jopa pahempia kuin tämä tavallinen ihminen.
Kuinka meidän tulee suhtautua asiaan? Tällaisiin ristiriitoihin
joutuessamme meidän pitäisi ensinnäkin pysyä rauhallisina, emmekä
saisi omaksua samanlaista asennetta kuin toinen osapuoli. Voimme
tietysti antaa ystävällisesti oman selityksemme ja selventää asioita
– tämä ei ole ongelma – mutta ette saa liiaksi kiintyä asiaan. Jos
joudumme tällaisiin ongelmiin, meidän ei tule kilpailla ja riidellä
muiden lailla. Jos hän toimii sillä tavoin ja te toimitte samoin, ettekö
tekin ole tavallisia ihmisiä? Teidän ei tule ainoastaan pidättäytyä kilpailemasta ja riitelemästä hänen laillaan; ette myöskään saisi inhota häntä
sydämessänne. Teidän ei todellakaan pitäisi vihata tätä ihmistä. Jos
vihaatte häntä, ettekö olekin suuttuneet? Tällöin ette ole seuranneet
Rěniä. Me harjoitamme Zhēn–Shàn–Rěniä. Ja missä on Shàninne? Näin
ollen teidän ei tule käyttäytyä hänen laillaan, ettekä saa oikeasti suuttua
hänelle, vaikka hän on pilannut maineenne ja saattanut teidät tähän
noloon tilanteeseen. Sen sijaan, että olisitte hänelle kiukkuisia, teidän
pitäisi kiittää häntä sydämenne pohjasta – todella kiittää häntä. Kenties
117
tavallinen ihminen ajattelee: ”Enkö tällöin ole kuin säälittävä Ah-Q?”
Voin sanoa teille, että tästä ei ole kyse.
Miettikääpä tätä. Olette harjoittajia. Eikö mittapuun pitäisi olla
teille korkeampi? Ette voi toimia tavallisten ihmisten periaatteiden
mukaisesti. Harjoitatte kultivointia, joten ettekö saa korkeiden tasojen
asioita? Näin ollen teidän on seurattava korkean tason periaatteita. Jos
toimitte samoin kuin tämä henkilö, ettekö ole hänen kaltaisensa? Miksi
häntä sitten pitäisi kiittää? Ajatelkaapa – mitä saatte? Tässä maailmankaikkeudessa on periaate: ”ei menetystä, ei voittoa”. Voittaakseen täytyy
menettää. Tämä henkilö on saattanut teidät perusteelliseen epäsuosioon
tavallisten ihmisten keskuudessa, joten hän on osapuoli, joka on
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voittanut teidän kustannuksellanne. Mitä pahempaan tilanteeseen hän
on teidät saattanut, ja mitä suurempi on sen vaikutus, sitä enemmän
joudutte kestämään, ja sitä enemmän hyvettä hän menettää. Kaikki
tämä hyve annetaan teille. Samalla, kun kestätte tätä kaikkea, voitte
suhtautua asiaan kevyesti, ottamatta sitä sydämeenne.
Tässä maailmankaikkeudessa on eräs toinen periaate: koska olette
kärsineet paljon, omaa karmaanne muutetaan. Olette menettäneet, ja
niin paljon kuin olette sietäneet, niin paljon saatte hyvettä. Eikö gongin
harjoittaja halua tätä hyvettä? Ettekö ole voittaneet jo kahdella tavalla?
Lisäksi myös karmaanne hävitetään. Jos mainittu henkilö ei olisi luonut
teille tällaista tilannetta, kuinka voisitte parantaa xīnxìngiänne? Me
kaikki olemme ystävällisiä toisillemme ja istumme sopusointuisesti
yhdessä – ja gonginne vain kasvaa? Kuinka se olisi mahdollista? Kyse
on nimenomaan siitä, että kyseinen henkilö on saanut teille aikaan
tämän ristiriidan ja mahdollisuuden parantaa luonteenlaatuanne, ja
tällä tavoin voitte hyödyntää sitä ja parantaa omaa luonnettanne. Eikö
xīnxìnginne näin ollen kohoa? Olette voittaneet kolmella tavalla. Olette
harjoittajia, ja luonteenne on parantunut, joten eikö tämän seurauksena
myös gonginne kasva? Olette yhdellä kertaa voittaneet neljällä tavalla.
Kuinka voisitte olla kiittämättä tätä ihmistä? Teidän pitäisi vilpittömästi
kiittää häntä sydämenne pohjasta; asia todellakin on näin.
Tietenkään hänen aikeensa eivät olleet hyviä – muutoin hän ei olisi
antanut teille hyvettä. Mutta hän todella tarjosi teille mahdollisuuden
kohottaa luonnettanne. Toisin sanoen meidän pitäisi ehdottomasti
painottaa kultivointia ja xīnxìngimme harjoittamista. Samalla, kun
luonteenlaatua jalostetaan, karmaa hävitetään ja muutetaan hyveeksi,
jotta voitte kohota korkeammalle tasolle. Nämä asiat täydentävät
toisiaan. Korkealta tasolta katsottuna periaatteet ovat toisenlaisia.
Tavallinen ihminen ei pysty ymmärtämään tätä selkeästi, mutta kun
asiaa tarkastellaan korkealta tasolta, kaikki on toisin. Tavalliset ihmiset
voivat arvioida tiettyjen periaatteidensa olevan oikeita, mutta viime
kädessä asia ei ole niin. Vain korkealta tasolta katsottuna asiat voi nähdä
oikealla tavalla. Yleisesti ottaen kyse on tästä.
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Olen selittänyt nämä periaatteet teille perusteellisesti. Toivon, että
teistä jokainen pystyy tulevassa kultivoinnissaan pitämään itseään
harjoittajana ja todella kultivoimaan, sillä periaatteet on jo esitetty
tässä. Kenties jotkut ihmiset ajattelevat tavallisessa yhteiskunnassa
eläessään, että kun käden ulottuvilla on tavallisten ihmisten välittömiä
ja konkreettisia etuja, on käytännöllisempää olla tavallinen ihminen.
Tavallisten ihmisten vuolaassa virrassa he eivät pysty käyttäytymään
korkeamman mittapuun mukaisesti. Jos haluatte olla tavallisia
ihmisiä, voitte ottaa esikuviksenne sankareita ja mallikansalaisia; ne
ovat tavallisten ihmisten roolimalleja. Mutta jos haluatte harjoittaa
kultivointia, kaikki riippuu oman sydämenne kultivoinnista ja
omasta valaistumisestanne, eikä teillä ole roolimalleja seurattavaksi.
Onneksi olemme nyt julkistaneet Dafan. Jos aiemmin halusitte
harjoittaa kultivointia, kukaan ei opettanut teitä. Nyt voitte seurata
Dafaa, ja kenties pystytte selviytymään paremmin. Voitteko harjoittaa
kultivointia, pystyttekö selviytymään siitä, ja minkä tason voitte
saavuttaa – kaikki riippuu teistä itsestänne.
Tietenkään karma ei aina muutu juuri samalla tavoin kuin
edellä mainitsin. Se voi ilmetä muissa tilanteissa: yhteiskunnassa,
kotiy mpäristössä tai missä tahansa muualla. Kenties joudutte
hankaluuksiin kävellessänne kadulla tai muussa sosiaalisessa
ympäristössä. Teidät saadaan hellittämään kaikista kiintymyksistä,
joista ette voisi luopua tavallisten ihmisten keskuudessa. Kaikki kiintymyksenne – niin kauan kuin teillä on niitä – täytyy hävittää erilaisissa
tilanteissa. Teidät saadaan kompastelemaan, ja siitä oppimalla saavutatte
Taon. Tällä tavoin edistytte kultivoinnin harjoittamisessa.
Eräs toinen tilanne on melko tyypillinen. Kultivoinnin aikana moni
teistä kohtaa tällaisen tilanteen: qigongia harjoittaessanne puolisonne
usein närkästyy suuresti ja alkaa riidellä kanssanne, kun alatte tehdä
harjoituksia. Jos teette muita asioita, hän ei kiinnitä niihin huomiota.
118
Oletetaanpa, että tuhlaatte paljon aikaanne mahjongin pelaamiseen;
puolisonne voi olla harmissaan, mutta hän ei närkästy yhtä paljon kuin
silloin, kun harjoitatte qigongia. Tosiasiassa qigong-harjoituksenne eivät
aiheuta hänelle häiriötä, ja te pidätte kehonne kunnossa – kuinka hyvä
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asia se voisi ollakaan. Mutta heti, kun alatte harjoittaa, hän alkaa riidellä
raivoisasti. Jotkut parit ovat miltei hakeneet avioeroa qigongiin liittyvien
riitojen vuoksi. Monet eivät pysähdy miettimään, mistä tämä johtuu.
Jos myöhemmin kysytte häneltä: ”Miksi suutut niin paljon, kun teen
harjoituksia?”, hän ei todella pysty selittämään asiaa – hän ei tiedä, mitä
sanoa. ”Totta, minun ei olisi pitänyt hermostua sillä tavoin, mutta silloin
olin aivan raivoissani.” Mistä on oikeastaan kyse? Kultivointia harjoitettaessa karmaa täytyy muuntaa. Ei menetystä, ei voittoa. Menetätte
huonoja asioita, ja teidän täytyy uhrautua.
Ehkä puolisonne suuttuu teille heti astuessanne ovesta sisään. Jos
pystytte sietämään sen, tämän päivän qigong-harjoitus ei mennyt
hukkaan. Kenties henkilö tulee yleensä hyvin toimeen puolisonsa kanssa,
sillä hän tietää, että qigongin harjoittajan pitäisi suhtautua hyveeseen
vakavasti. Hän ajattelee: ”Yleensä hän kunnioittaa sanaani, mutta
tänään hän haluaa määräillä minua!” Tämä henkilö ei pysty hillitsemään
itseään ja alkaa riidellä. Näin ollen tämän päivän harjoitus on ollut
turhaa. Koska karmaa oli läsnä, hänen puolisonsa auttoi poistamaan sitä,
mutta hän ei antanut sen tapahtua ja alkoi riidellä vastaan, eikä karmaa
voitu hävittää. Tällaisia tapauksia on paljon; monet harjoittajistamme
ovat kohdanneet niitä, mutta he eivät ole pysähtyneet ajattelemaan,
mistä on kyse. Jos he tekevät muita asioita, heidän puolisonsa eivät
piittaa. Qigongin harjoittamisen pitäisi olla hyvä asia, mutta heidän
puolisonsa alkavat aina syytellä heitä. Itse asiassa he vain auttavat teitä
hävittämään karmaanne, vaikka he itse eivät olekaan siitä tietoisia. He
eivät riitele kanssanne vain pinnallisesti – asia ei ole niin, että he olisivat
sisimmässään teille hyväntahtoisia. Kyseinen henkilö on aidosti vihainen
sydämensä pohjasta. Se, jonka päälle lankeaa karmaa, tuntee olonsa
epämukavaksi. Asia on taatusti näin.
Luonteenlaadun parantaminen
Aiemmin monet ihmiset eivät pystyneet ylläpitämään luonteenlaatuaan
(xīnxìng), joten he joutuivat moniin ongelmiin. Kun heidän harjoituksensa saavutti tietyn tason, he eivät voineet edistyä pidemmälle.
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Joidenkin ihmisten luonteenlaatu on lähtökohtaisesti hyvä. Heidän
taivaallinen silmänsä aukeaa heti harjoituksen myötä ja saavuttaa tiettyjä
tiloja. Koska tällaisen henkilön synnynnäinen perusta on verrattain
hyvä ja hänen xīnxìnginsä on korkea, hänen gonginsa kasvaa nopeasti.
Kun gong on noussut hänen xīnxìnginsä tasolle, hän kohtaa monia
koettelemuksia, sillä gongin kohoaminen edellyttää luonteenlaadun
jatkuvaa parantamista. Erityisesti ihminen, jonka synnynnäinen perusta
on hyvä, voi ajatella gonginsa kohonneen varsin mukavasti ja harjoituksen sujuvan hyvin. Miksi hän yhtäkkiä joutuu niin moniin ongelmiin?
Miksi kaikki menee äkkiä pieleen? Ihmiset kohtelevat häntä huonosti,
hänen esimiehensä ylenkatsoo häntä, ja tilanne kotona muuttuu kireäksi.
Mistä nämä äkillisesti ilmaantuneet ongelmat johtuvat? Tämä henkilö
ei välttämättä itse ymmärrä sitä. Synnynnäisestä perustastaan johtuen
hän pystyi saavuttamaan tietyn tason, mikä on johtanut tällaiseen
tilanteeseen. Mutta kuinka se voisi olla täydellistymisen lopullinen
vaatimustaso? Hänellä on vielä pitkä matka kuljettavanaan! Teidän
täytyy jatkuvasti parantaa itseänne. Olette saavuttaneet tämän tilan,
koska teillä on ollut jonkin verran synnynnäistä perustaa. Jotta
pystyisitte kohoamaan ylemmäs, oman vaatimustasonne täytyy kohota
yhtä lailla.
Jotkut sanovat: ”Ansaitsen ensin lisää rahaa ja varmistan perheelleni
mukavan tulevaisuuden, jotta minun ei tarvitse huolehtia mistään.
Tämän jälkeen aloitan kultivoinnin harjoittamisen.” Tämä on
toiveajattelua. Ette pysty vaikuttamaan muiden ihmisten elämään tai
hallitsemaan muiden kohtaloita, olipa kyse vaimostanne, lapsistanne,
vanhemmistanne tai sisaruksistanne. Ovatko nämä asiat teidän päätettävissänne? Ja toisaalta: kuinka pystyisitte harjoittamaan kultivointia,
jos teillä ei olisi lainkaan huolia ja murheita? Harjoittaisitte täydellisessä
mukavuudessa – kuinka se olisi mahdollista? Ajattelette tällä tavoin
tavallisten ihmisten näkökulmasta.
Kultivoinnin harjoittaminen tapahtuu väistämättä koettelemusten kautta. Ne osoittavat, voitteko luopua ja välittää vähemmän
erilaisista inhimillisistä tunteistanne ja haluistanne. Jos olette
takertuneet näihin asioihin, ette onnistu kultivoinnissa. Kaikella on
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syy-seuraussuhteensa. Miksi ihmiset voivat olla ihmisiä? Koska ihmisillä
119
on tunteita, sentimentaalisuutta (qíng). He elävät yksinomaan näiden
tunteiden vuoksi. Perheenjäsenten välinen kiintymys, miehen ja naisen
välinen rakkaus, rakkaus vanhempia kohtaan, kiintyneisyys, ystävyys,
asioiden tekeminen toisten ihmisten tunteiden vuoksi – kaikki liittyy
tähän tunteellisuuteen, ja millään elämänalueella ihmiset eivät pysty
irtautumaan omasta tunteellisuudestaan. Haluatte tehdä jotakin, olette
haluttomia tekemään jotakin, olette onnellisia tai onnettomia, rakastatte
tai vihaatte – kaikki asiat ihmisten yhteiskunnassa ovat poikkeuksetta
peräisin näistä tunteista. Jos ette irrottaudu sentimentaalisuudesta,
ette pysty kultivoimaan. Jos olette siitä vapaita, kukaan ei pysty vaikuttamaan teihin, eikä tavallisten ihmisten mielenlaatu voi horjuttaa teitä.
Sen paikan ottaa myötätunto, joka on paljon ylevämpää. Tietenkään
tällaisista asioista ei ole helppo luopua kerralla. Kultivoinnin harjoittaminen on pitkä prosessi; se on prosessi, jossa asteittain luovutaan
kiintymyksistä. Tästä huolimatta teillä täytyy todella olla itsekuria.
Harjoittajina voitte joutua ristiriitoihin äkillisesti. Miten teidän
on syytä toimia? Jos sydämenne on aina myötätuntoinen ja mielenne
rauhallinen, pystytte selviytymään ongelmista hyvin; teillä on ikään kuin
puskuri, joka antaa teille tilaa. Teidän pitäisi aina olla hyväntahtoisia
ja myötätuntoisia muita kohtaan sekä ottaa aina muut huomioon
tehdessänne asioita. Erilaisia asioita kohdatessanne teidän tulee
ensin ajatella, mitä muut sietävät ja aiheutatteko mahdollisesti muille
kärsimystä. Näin toimiessanne mitään ongelmaa ei ole. Kultivoidessanne
teidän on näin ollen edellytettävä itseltänne korkeampaa vaatimustasoa
sekä toimittava yhä korkeamman mittapuun mukaisesti.
Monet ihmiset eivät kerta kaikkiaan ymmärrä. Joidenkin taivaallinen
silmä on auki, ja he voivat nähdä buddhia. Kotiin palatessaan tällainen
henkilö rukoilee buddhaa ja lausuu sydämessään: ”Miksi et huolehdi
minusta? Auta minua ratkaisemaan tämä ongelma!” Kyseinen buddha
ei tietenkään sekaannu asiaan, sillä tämä koettelemus on hänen järjestämänsä, ja sen tarkoitus on parantaa henkilön luonteenlaatua sekä
saada hänet kohoamaan ristiriitojen keskellä. Kuinka buddha voisi
ratkaista sen puolestanne? Hän ei todellakaan ratkaise sitä. Kuinka
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voisitte kasvattaa gongianne sekä parantaa xīnxìngiänne ja tasoanne,
jos hän ratkaisee ongelmanne? Olennaista on gonginne kohoaminen.
Suurten valaistuneiden olentojen silmissä ihmisenä oleminen ei ole
lopullinen tavoite: elämän tarkoitus ei ole ihmisyys, vaan se, että voitte
palata alkuperäänne. Olipa kyse mistä tahansa ihmisten sietämistä
kärsimyksistä, he ajattelevat, että mitä enemmän ihminen kärsii, sitä
parempi – näin velat on maksettu nopeammin takaisin. Tällä tavoin he
ajattelevat. Jotkut ihmiset eivät ymmärrä tätä, ja kun heidän rukouksillaan ei ole vaikutusta, he alkavat valittaa buddhalle: ”Miksi et auta
minua? Joka päivä poltan suitsukkeita ja kumartelen edessäsi.” Jotkut
heittävät buddha-patsaan maahan ja alkavat tästä lähtien kirota buddhaa.
Näiden herjojen vuoksi heidän xīnxìnginsä putoaa ja heidän gonginsa
katoaa. He tietävät, ettei mitään ole jäljellä, joten he suuttuvat buddhalle
vielä pahemmin ja ajattelevat buddhan saaneen heidät kärsimään
vääryyttä. He arvioivat buddhan luonteenlaatua tavallisten ihmisten
perusteilla. Kuinka sitä voisi mitata tällä tavoin? He käyttävät tavallisten
ihmisten mittapuuta arvioimaan korkean tason asioita – kuinka se
voisi toimia? Tämän vuoksi on olemassa monia ihmisiä, jotka pitävät
elämänsä kärsimyksiä epäoikeudenmukaisina. Monet kompastuvat ja
putoavat tällä tavoin alas.
Muutamien viime vuosien aikana monet qigong-mestarit ovat
pudonneet, ja heidän joukossaan on ollut myös hyvin tunnettuja
henkilöitä. Tietenkin oikeat qigong-mestarit ovat jo lähteneet: he
suorittivat historialliset tehtävänsä ja palasivat takaisin. Nykyään
jäljellä ei ole kuin heitä, jotka ovat pudonneen luonteenlaatunsa
kanssa eksyneet tavallisten ihmisten keskelle. He ovat yhä aktiivisia,
mutta heillä ei enää ole gongia. Yhteiskunnassa toimii edelleen
muutamia qigong-mestareita, jotka olivat aiemmin kuuluisia. Heidän
mestarinsa näkivät, että he olivat eksyneet tavallisten ihmisten keskelle
ja langenneet maineen ja mammonan vuoksi – he eivät pystyneet
vapautumaan näistä ajatuksista. Koska heistä oli tullut toivottomia,
nämä mestarit veivät pois heidän apusielunsa. Kaikki heidän gonginsa
oli kehittynyt apusielujen kehossa. Näitä tyypillisiä esimerkkejä on
varsin paljon.
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Meidän Fa-koulukunnassamme vastaavia tapauksia on suhteellisen
vähän, ja kun niitä on ollut, ne eivät ole olleet niin merkittäviä. Sen
sijaan meillä on monia silmiinpistäviä esimerkkejä erinomaisesta
xīnxìngin parantumisesta. Eräs oppilaamme työskenteli tekstiilitehtaalla
Shandongin maakunnassa. Opittuaan Falun Dafaa hän opetti sitä
tehtaan muille työntekijöille. Tämän seurauksena moraali parani koko
tehtaassa. Aiemmin hänellä oli tapana viedä kotiinsa tehtaan tuottamia
pyyheliinoja, ja niin tekivät kaikki muutkin. Kun hän alkoi harjoittaa,
hän ei vain lakannut viemästä tavaraa kotiin vaan myös palautti kaiken
aiemmin ottamansa. Kun muut näkivät hänen toimivan näin, myös
he lakkasivat viemästä tavaraa kotiinsa. Jotkut työntekijät jopa toivat
takaisin aiemmin viemänsä tavarat. Näin tapahtui koko tehtaassa.
Erään kaupungin Dafa-keskuksen vastuuhenkilö kävi tapaamassa
erään tehtaan harjoittajia nähdäkseen, kuinka he edistyivät. Tehtaan
johtaja halusi tavata hänet henkilökohtaisesti: ”Opittuaan Falun
Dafaa nämä työntekijät ovat tulleet aikaisin töihin ja lähteneet
viimeisenä kotiin. He tekevät ahkerasti töitä ja ottavat mielellään
vastaan esimiehiensä antamat tehtävät, eivätkä he taistele oman
etunsa puolesta. Heidän asenteensa on saanut aikaan henkisen
muutoksen koko tehtaassa, ja yrityksemme kannattavuus on myös
parantunut. Menetelmänne on todellakin mahtava. Kun mestarinne
saapuu tännepäin, minäkin osallistun hänen luennoilleen.” Falun
Dafa -kultivointiharjoituksen ensiarvoinen tavoite on opastaa ihmisiä
120
korkeille tasoille. Se voi myös edistää merkittävästi henkistä kulttuuria
ja yhteiskunnallista moraalia, vaikka sitä ei ole erityisesti tarkoitettu
sellaiseen. Jos jokainen tutkiskelee omaa sydäntään ja pohtii, kuinka hän
pystyy toimimaan paremmin, sanoisin koko yhteiskunnan muuttuvan
vakaammaksi ja ihmisten moraalin paranevan jälleen.
Kun opetin Fa’ta ja harjoituksia Taiyuanin kaupungissa, paikalla oli
eräs yli 50-vuotias nainen, joka osallistui miehensä kanssa luennoilleni.
Kun he olivat ylittämässä katua, heidät ohitti hyvin nopeasti kulkeva
auto, jonka sivupeili tarttui tämän iäkkäämmän naisen vaatteisiin.
Hän raahautui auton mukana yli kymmenen metriä ja kaatui maahan.
Auto kulki vielä yli parikymmentä metriä ja pysähtyi sitten. Kuljettaja
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hyppäsi ulos ja huusi harmistuneena: ”Katsoisit mihin kuljet!” Nykyään
ihmiset käyttäytyvät tällä tavoin. He yrittävät ensin paeta vastuuta
ja vierittää syyn muiden niskoille, olivatpa he itse syyllisiä tai eivät.
Auton matkustajat sanoivat: ”Katso, onko hänelle käynyt huonosti.
Viedään hänet sairaalaan.” Nämä sanat kuullessaan kuljettaja tuli
järkiinsä ja kiirehti naisen luokse: ”Kuinka voitte, rouva? Oletteko
loukkaantunut? Lähdetään sairaalaan tarkistamaan asia.” Harjoittaja
nousi hitaasti maasta ja sanoi: ”Olen kunnossa, voitte lähteä.” Hän
pyyhki tomun vaatteistaan ja poistui paikalta miehensä kanssa.
Hän tuli luennolle ja kertoi minulle tarinansa, ja olin iloinen
kuullessani sen. Harjoittajiemme luonteenlaatu on todella parantunut.
Hän sanoi minulle: ”Mestari, opiskelen nyt Falun Dafaa. Jos en olisi
oppinut sitä, en olisi tänään käyttäytynyt sillä tavoin.” Ajatelkaapa –
elinkustannukset ovat eläkeläisille nykyään niin kalliita, eikä heillä
ole sosiaalietuuksia. Hän oli yli 50-vuotias. Auto raahasi häntä niin
pitkän matkan ja kaatoi hänet maahan. Missä hänellä olisi voinut olla
vammoja? Kaikkialla. Hän olisi voinut jäädä makaamaan, eikä hän
olisi pystynyt nousemaan ylös. Lähdetään sairaalaan? Totta kai. Hän
voisi jäädä sairaalaan pysyvästi. Tavallinen ihminen ehkä käyttäytyisi
näin, mutta hän oli harjoittaja, eikä hän toiminut tällä tavoin. Olemme
todenneet, että hyvä tai huono lopputulos seuraa yhdestä ainoasta
ajatuksesta. Ero yhdessä ajatuksessa aiheuttaa erilaisia seurauksia.
Olisiko hänen ikäisensä tavallinen ihminen voinut kaatua sillä tavoin
ja säästyä vammoilta? Kuitenkaan hän ei saanut naarmuakaan. Hyvä tai
huono lopputulos seuraa yhdestä välittömästä ajatuksesta. Jos hän olisi
jäänyt makaamaan ja valittanut: ”Aih… nyt kävi huonosti... sattuu tänne
ja tuonne…”, niin kenties häneltä olisi todella katkennut jänteitä, tai
kenties hänen luunsa olisivat murtuneet, tai ehkä hän olisi halvaantunut.
Vaikka hän olisi saanut kuinka suuria korvauksia tahansa, olisiko hänen
loppuelämänsä sairaalassa kovin mukavaa? Jopa silminnäkijöiden
mielestä oli kummallista, ettei tämä rouva kiristänyt rahaa kuljettajalta.
Nykyään ihmisten moraalinen mittapuu on vääristynyt. Kuljettaja toki
ajoi liian kovaa, mutta olisiko hän tahallaan osunut jalankulkijaan? Eikö
se ollut vahinko? Sellaisia ihmiset kuitenkin ovat nykyisin. Jos henkilöltä
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ei nyhdetä rahaa, se on epäreilua jopa silminnäkijöiden mielestä. Olen
sanonut, että ihmiset eivät enää nykyään erota oikeaa väärästä. Jos
sanotte jollekin, että hän tekee väärin, hän ei usko teitä. Koska ihmisten
moraalinen taso on muuttunut, jotkut tavoittelevat ainoastaan omaa
etuaan ja tekevät mitä vain saadakseen rahaa. ”Jos ihminen ei huolehdi
omista eduistaan, taivas ja maa nujertavat hänet” – tästä on tullut jopa
motto.
Eräs pekingiläinen harjoittaja vei päivällisen jälkeen lapsensa
121
kävelylle Qianmenin ostosalueelle. He näkivät kovaäänisellä
varustetun auton mainostavan arpajaislippuja. Lapsi kiinnostui ja
halusi arvan. Isä antoi hänelle yhden yuanin, ja lapsi voitti heti toisen
palkinnon, joka oli kallis lastenpyörä. Lapsi oli ikionnellinen, mutta
yhtäkkiä hänen isänsä oivalsi: ”Olen harjoittaja. Kuinka voisin tavoitella
tällaisia asioita? Kuinka paljon hyvettä minun pitää antaa vaihdossa,
jos oman valintani tuloksena otan tällaista ilmaiseksi?” Hän sanoi
lapselle: ”Emme ota sitä. Voimme itse ostaa pyörän, jos haluat.” Lapsi
hermostui: ”Kun pyysin sinua ostamaan pyörän, et suostunut, ja nyt
kun olen voittanut sellaisen, et anna minun pitää sitä!” Lapsi alkoi itkeä
ja kiukutella, eikä mitään ollut tehtävissä, joten pyörä oli talutettava
kotiin. Mitä enemmän isä ajatteli asiaa kotiin päästyään, sitä enemmän
se vaivasi häntä. Hän ajatteli lähettävänsä rahan arpojen myyjille. Sitten
hän mietti: ”Arvat on myyty, ja jos annan heille rahaa, eivätkö he jaa sen
keskenään? Parasta on tehdä lahjoitus työpaikalleni.”
Onneksi hänen työpaikallaan oli monia Falun Dafan harjoittajia
ja hänen esimiehensä ymmärsi häntä. Jos tämä tapahtuisi tavallisessa
ympäristössä tai tyypillisellä työpaikalla, jossa sanoisitte olevanne
gongin harjoittaja, joka ei halua hienoa polkupyörää ja lahjoittaa
mieluummin rahaa yritykselle, jopa esimies pitäisi teitä häiriintyneenä.
Ihmiset keskustelisivat loputtomiin siitä, oletteko ajautuneet raiteiltanne
122
harjoittaessanne qigongia ja hairahtuneet demoniseen tilaan. Olen
sanonut, että moraaliarvot ovat nykyään vääristyneet. Vielä 1950- tai
60-luvulla tämä ei olisi ollut kovin ihmeellistä – kukaan ei olisi yllättynyt.
Olemme todenneet, että ihmisten moraalisen tason muutoksista
huolimatta maailmankaikkeuden luonne Zhēn–Shàn–Rěn pysyy
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ikuisesti muuttumattomana. Vaikka joku sanoo sinua hyväksi, et ehkä
ole aidosti hyvä, ja vaikka joku sanoo sinua pahaksi, et ehkä ole aidosti
paha. Tämä johtuu siitä, että hyvyyttä ja pahuutta arvioiva mittapuu on
vääristynyt. Vain se, joka mukautuu maailmankaikkeuden luonteeseen,
on hyvä olento. Tämä on ainoa mittapuu, joka määrittää sen, onko joku
hyvä vai paha, ja se on maailmankaikkeuden tunnustama. Ihmisten
yhteiskunnassa voi tapahtua suuria muutoksia, ihmisten moraali voi
laskea tavattomasti, maailmasta voi joka päivä tulla rappeutuneempi, ja
ihmiset voivat tavoitella vain omaa hyötyään – mutta maailmankaikkeus
ei muutu ihmiskunnan mukaan. Kultivoinnin harjoittaja ei voi seurata
tavallisten ihmisten mittapuuhun perustuvaa vaatimustasoa. Ette voi
tehdä asioita vain siksi, että tavalliset ihmiset pitävät niitä hyvinä. Kun
tavalliset ihmiset sanovat jotain hyväksi, se ei välttämättä ole hyvää, ja
kun he sanovat jotain huonoksi, se ei välttämättä ole huonoa. Jos tänä
vääristyneen moraalin aikana kerrotte jollekin, että hän tekee pahan
teon, hän ei usko teitä! Näin ollen harjoittajina teidän on arvioitava
kaikkea maailmankaikkeuden luonteen mukaisesti. Vain tällä tavoin
voitte erottaa aidosti hyvät asiat aidosti pahoista asioista.
Energian kaataminen päälaesta (guàndǐng)
123

Kultivoinnin maailmassa esiintyy ilmiö nimeltä guàndǐng. Guàndǐng
on uskonnollinen seremonia, joka liittyy Buddha-järjestelmän
tantriseen kultivointimenetelmään. Sen tarkoitus on estää henkilöä
vaihtamasta oppisuuntaa ja tunnustaa hänet tietyn koulun aidoksi
opetuslapseksi. Kummallista on se, että tätä seremoniaa on sovellettu
myös qigong-harjoituksiin. Sitä ei harjoiteta vain tantrismissa, vaan
myös jotkut taolaiset menetelmät ovat omaksuneet guàndǐngin. Olen
jo sanonut, että kaikki tantriset menetelmät, joita opetetaan yhteiskunnassa tantrismin nimissä, ovat poikkeuksetta väärennöksiä. Miksi
sanon niin? Koska Tang-tantrismi hävisi maastamme yli tuhat vuotta
sitten, eikä sitä ole enää laisinkaan. Kielimuurista johtuen tiibetiläinen
tantrismi ei koskaan levinnyt kunnolla Han-alueelle. Tämän lisäksi –
erityisesti sen vuoksi, koska kyseessä on esoteerinen harjoitus – sitä
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täytyy harjoittaa salaisesti luostareissa. Henkilön pitää myös saada
salaista opetusta mestarilta, jonka on vietävä hänet harjoittamaan
salassa. Jos näitä ehtoja ei täytetä, sitä ei ehdottomasti voida opettaa.
Monilla, jotka matkustavat Tiibetiin oppimaan qigongia, on tällaisia
aikeita: he haluavat löytää mestarin ja opiskella tiibetiläistä tantrismia,
jotta heistä eräänä päivänä tulisi rikkaita ja kuuluisia qigong-mestareita.
Ajatelkaapa – todellisella, ilmielävällä buddhalaisella lamalla, joka on
saanut aitoa opetusta, on voimakkaita kykyjä. Hän pystyy lukemaan
tällaisen henkilön ajatukset ja näkee yhdellä vilkaisulla: ”Tämä henkilö
on tullut paikalle oppimaan näitä asioita, jotta hänestä tulisi qigongmestari ja jotta hän saisi rahaa ja mainetta. Hän on tullut vahingoittamaan meidän oppiamme buddhan kultivointiin.” Kyse on vakavasti
otettavasta Fa-koulukunnasta, joka mahdollistaa kultivoinnin buddhaksi.
Kuinka teidän annettaisiin turmella sitä haaveillanne qigong-mestariksi
tulemisesta, maineesta ja rahasta? Tällaisiako ovat motiivinne? Näin
ollen on täysin mahdotonta, että tällaiselle henkilölle opetettaisiin
mitään; hän ei saa lainkaan aitoa opetusta. Luostareita on tietysti
lukuisia, joten ehkä hän oppii joitakin pintapuolisia asioita. Jos hänen
mielenlaatunsa ei ole oikea – jos hän haluaa tulla qigong-mestariksi
tehdäkseen huonoja asioita – hän houkuttelee luokseen kehoon
kiinnittyviä henkiä. Myös näillä hengillä on energiaa, mutta se ei tule
tiibetiläisestä tantrismista. Ne, jotka todella lähtevät Tiibetiin etsimään
dharmaa, saattavat jäädä sinne pysyvästi. He ovat todellisia kultivoinnin
harjoittajia.
Kummallista on se, että nykyään monissa taolaisissa qigongmenetelmissäkin puhutaan guàndǐngista. Tao-järjestelmässä kaikki
tapahtuu energiakanavien kierron avulla, joten miksi siinä pitäisi
harjoittaa guàndǐngia? Kun olin luennoimassa Kiinan eteläosissa,
124
huomasin, että etenkin Guangdongin alueella on yli kymmenen
sotkuista qigong-menetelmää, jotka harjoittavat guàndǐngia. Mitä he
yrittävät saada aikaan? Kun tällainen mestari tekee teille guàndǐngin,
teistä oletettavasti tulee hänen opetuslapsiaan, ettekä saa oppia muita
harjoituksia – muutoin hän rankaisee teitä. Tällaista he tekevät. Eikö
kyse ole harhaoppisen menetelmän harjoittamisesta? He opettavat
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parantumiseen ja yleiskuntoon liittyviä asioita, ja ihmiset oppivat niitä
vain saadakseen terveen kehon. Mitä hyötyä on tällöin guàndǐngista?
Eräät henkilöt väittävät, että jos ihmiset harjoittavat heidän qigongejaan,
he eivät saa harjoittaa mitään muuta. Pystyvätkö he pelastamaan ihmisiä
ja johdattamaan heidät täydellistymiseen? Tämä on oppilaiden harhauttamista! Monet ihmiset toimivat tällä tavoin.
Tao-järjestelmään ei koskaan kuulu guàndǐng, mutta nykyään
”guàndǐngia” on alettu opettaa myös sen piirissä. Olen huomannut, että
kaikkein innokkaimmin guàndǐngia mainostavalla qigong-mestarilla
on vain kaksi- tai kolmikerroksisen talon korkuinen gong-pylväs. Hän
on laajalti tunnettu qigong-mestari, ja näkemäni perusteella hänen
gonginsa on laskenut jo säälittävän alas. Sadat tai tuhannet ihmiset
jonottavat saadakseen häneltä guàndǐngin. Hänen gonginsa on
rajoittunut tälle korkeudelle, se ehtyy nopeasti, eikä siitä ole pian mitään
jäljellä. Mitä hän sitten pystyy käyttämään guàndǐngin tekemiseen? Eikö
tämä olekin ihmisten huijaamista? Toisesta ulottuvuudesta nähtynä
aito guàndǐng saa henkilön luut näyttämään päästä jalkoihin valkoiselta
jadelta. Toisin sanoen kyse on siitä, että gongia – korkeaenergiaista
ainetta – käytetään puhdistamaan keho päästä jalkoihin. Pystyykö tämä
qigong-mestari siihen? Ei pysty. Mitä hän sitten tekee? Tietenkään hän
ei välttämättä yritä perustaa uskonnollista yhteisöä. Hänen tavoitteensa
on omia teidät, kun olette oppineet hänen menetelmäänsä, joten teidän
täytyy osallistua hänen luennoilleen ja opiskella hänen asioitaan. Hän
haluaa päästä käsiksi rahoihinne, eikä hän saa rahaa, jos kukaan ei
opettele hänen harjoitustaan.
Kuten muillekin Buddha-järjestelmään kuuluvien menetelmien
opetuslapsille, myös Falun Dafan opetuslapsille tehdään guàndǐng
monia kertoja korkean tason mestareiden toimesta, mutta heidän ei
anneta tietää siitä. Ne, joilla on kykyjä, saattavat huomata sen, mikä
pätee myös herkkiin ihmisiin. Nukkuessaan tai jonain muuna aikana he
voivat yhtäkkiä tuntea lämpimän virran, joka alkaa päälaesta ja läpäisee
heidän koko kehonsa. Guàndǐngin tarkoitus ei ole kasvattaa gongianne
– sitä teidän on kultivoitava henkilökohtaisesti. Guàndǐng on vahvistava
menetelmä, joka puhdistaa ja siistii kehoanne pidemmälle. Se täytyy
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tehdä useita kertoja: kehonne puhdistamista täytyy edesauttaa jokaisella
tasolla. Koska kultivointi riippuu omista ponnistuksistanne ja gongin
muuntaa mestari, me emme harjoita guàndǐng-rituaalia.
Jotkut myös harjoittavat niin sanottua ”mestarin palvontaa”. Tähän
liittyen haluaisin mainita, että monet ihmiset haluavat käydä läpi
muodollisen seremonian tullakseen oppilaikseni. Nykyinen historiallinen aikakautemme poikkeaa feodaaliajan kiinalaisesta yhteis
kunnasta. Tuleeko teistä opetuslapsiani, jos polvistutte ja kumartelette
edessäni? Me emme harjoita tällaisia rituaaleja. Monet ajattelevat näin:
”Jos kumartelen, poltan suitsukkeita ja osoitan buddhalle kunnioitusta
vilpittömin sydämin, gongini kasvaa.” Mielestäni tämä on naurettavaa.
Oikea kultivoinnin harjoittaminen riippuu täysin henkilöstä itsestään,
joten on turhaa anoa asioita. Teidän ei tarvitse palvoa buddhaa tai
polttaa suitsukkeita. Jos kultivoitte todellisen harjoittajan vaatimustason
mukaisesti, hän on oikein hyvillään nähdessään teidät. Mutta jos aina
teette toisaalla pahoja asioita, hän on pahoillaan nähdessään teidät,
vaikka polttaisittekin suitsukkeita ja kumartelisitte hänelle. Periaate
on tämä, eikö niin? Todellinen kultivointi riippuu vain itsestänne. Mitä
hyötyä olisi siitä, jos kumartelisitte minulle ja järjestäisitte jonkinlaisen
seremonian tullaksenne oppilaikseni, mutta tekisitte mitä tahansa
astuessanne ulos ovesta? Me emme lainkaan piittaa tällaisista muodollisuuksista. Voisitte jopa vahingoittaa mainettani!
Olemme antaneet teille niin monia asioita. Jos kultivoitte aidosti
ja edellytätte itseltänne Dafan mukaista käytöstä, pidän teitä opetuslapsinani. Niin kauan kuin kultivoitte Falun Dafaa, kohtelemme teitä
harjoittajina ja opastamme teitä. Mutta jos ette halua harjoittaa, emme
voi sille mitään. Jos lopetatte kultivoinnin, mitä hyötyä on tällaisista
nimikkeistä? Riippumatta siitä, oletteko oppilaitani ensimmäiseltä tai
toiselta luentosarjalta – kuinka teidät voitaisiin laskea opetuslasteni
joukkoon, jos teette vain liikesarjoja? Teidän täytyy todella kultivoida
luonteenlaadun mittapuumme mukaisesti, ja vain siinä tapauksessa
voitte saada terveen kehon ja aidosti edistyä korkeille tasoille. Näin
ollen me emme harrasta tällaisia rituaaleja. Niin kauan kuin kultivoitte,
olette meidän Fa-koulukuntamme harjoittajia. Fǎshēnini ovat tietoisia
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kaikesta. Ne tietävät, mitä on mielessänne, ja ne voivat tehdä mitä
tahansa. Jos ette harjoita kultivointia, ne eivät katso peräänne. Jos
harjoitatte kultivointia, ne auttavat teitä loppuun asti.
Joidenkin qigongien harjoittajat eivät ole tavanneet mestareitaan.
Heidän on käsketty kumarrella johonkin suuntaan ja maksaa joitakin
satoja yuaneja, ja tämän on sanottu riittävän. Eikö sellainen olekin
itsensä ja muiden pettämistä? Tämän lisäksi monet heistä suhtautuvat
harjoituksiinsa suurella antaumuksella sekä puolustavat siitä lähtien
niitä ja mestareitaan. He myös sanovat, että toiset ihmiset eivät saa
oppia muita harjoituksia. Minusta tämä on naurettavaa. Jotkut myös
harjoittavat niin kutsuttua ”päänkosketusrituaalia” (mōdǐng). En
todellakaan tiedä, miten sellainen kosketus voisi vaikuttaa.
Eivät vain ne ihmiset, jotka opettavat qigongia tantrismin nimissä,
ole huijareita. Sama pätee heihin, jotka opettavat qigongia buddhalaisuuden nimissä. Ajatelkaapa: buddhalaisuuden kultivointimenetelmillä
on ollut omat muotonsa tuhansia vuosia. Kuinka kyse voisi enää olla
buddhalaisuudesta, jos joku muuttaa niitä? Kultivointimenetelmät
on tarkoitettu vakavasti otettavaan buddhan kultivointiin, ja ne ovat
äärettömän hienosyisiä. Pikkuinen muutos saa kaiken päälaelleen.
Koska gongin muuntumisen prosessi on äärimmäisen monimutkainen,
niitä ei voi harjoittaa omien tuntemusten perusteella. Kultivointia ei
voi harjoittaa sillä tavoin aistinvaraisesti. Munkkien uskonnolliset
muodot ovat kultivointimenetelmiä. Kun niitä muutetaan, kyse ei enää
ole saman koulukunnan asioista. Jokaisesta Fa-koulukunnasta vastaa
suuri valaistunut olento, ja jokainen oppisuunta on kultivoinnin myötä
tuottanut monia suuria valaistuneita. Kukaan ei uskalla kevytmielisesti
muuttaa koulunsa kultivointimenetelmää. Mitä mahtavaa hyvettä pieni
qigong-mestari kuvittelee omaavansa pettäessään oppinsa mestarin ja
muuttaessaan hänen menetelmäänsä buddhan kultivointiin? Ja vaikka
muutoksia voisi tehdä, olisiko kyse enää samasta Fa-koulukunnasta?
Väärän qigongin voi tunnistaa.
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”Salaperäisen läpikulun asettaminen” (xuánguān shèwèi)
”Salaperäisen läpikulun asettamista” kutsutaan myös ”Salaperäisen
läpikulun Yhdeksi aukoksi” (xuánguān yīqiào). Nämä termit löytyvät
esimerkiksi teoksista Eliksiirin kirja, Taolainen kaanon sekä Luonteen
125
ja pitkäikäisyyden opas. Mistä on kyse? Lukuisat qigong-mestarit
eivät pysty selittämään sitä selvästi, koska tavallinen qigong-mestari ei
ehdottomasti pysty näkemään sitä omalta tasoltaan, eikä hänen myöskään
sallita nähdä sitä. Jos harjoittaja haluaa nähdä sen, hänen täytyy ylittää
viisauden näkökyvyn ylempi taso. Tavalliset qigong-mestarit eivät pysty
saavuttamaan tätä tasoa, eivätkä he näin ollen näe sitä. Muinaisista
ajoista lähtien kultivointipiireissä on keskusteltu siitä, mikä Salaperäinen
läpikulku on, missä Yksi aukko (yīqiào) sijaitsee ja kuinka asettaa
Salaperäinen läpikulku asemaansa. Eliksiirin kirja, Taolainen kaanon sekä
Luonteen ja pitkäikäisyyden opas käsittelevät sitä vain teorian tasolla, eikä
niissä kerrota itse asian sisällöstä. Ne selittävät sitä tavalla ja toisella, ja näin
ollen ne tuottavat vain hämmennystä. Kukaan ei pysty selittämään sitä
kunnolla, sillä näiden asioiden olemusta ei saa paljastaa tavallisille ihmisille.
Voin myös kertoa teille jotakin, ja kerron tämän vain siksi, että olette
Falun Dafamme oppilaita: älkää koskaan lukeko qigong-kirjoja, jotka on
kirjoitettu vailla asiantuntemusta. En viittaa edellä mainittuihin klassisiin
teoksiin, vaan nykyihmisten kirjoittamiin vääriin qigong-kirjoihin. Älkää
edes avatko niitä. Jos mieleenne juolahtaa ajatus: ”Jaa, tämä lause vaikuttaa
ihan järkevältä”, sen myötä kyseisen kirjan riivaajahenget takertuvat
kehoonne. Monet kirjat on kirjoitettu riivaajahenkien tai -eläinten
alaisuudessa, ja ne käyttävät hyväkseen ihmisten kiintymyksiä maineeseen
ja mammonaan. Vääriä qigong-kirjoja on paljon – todella paljon. Monet
ihmiset ovat vastuuttomia ja kirjoittavat teoksia, joissa on riivaajahenkiä
ja muita kaoottisia asioita. Yleisesti ottaen on parasta olla lukematta edes
yllä mainitsemiani klassisia teoksia ja muita aiheeseen liittyviä muinaisia
kirjoituksia, koska tällöin esille nousee kysymys vain yhteen menetelmään
keskittymisestä, jotta ongelmia ei ilmaantuisi.
Eräs Kiinan qigong-tutkimusinstituutin virkamies kertoi minulle
tarinan, joka sai minut todella nauramaan. Hän sanoi, että Pekingissä
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oli eräs henkilö, joka osallistui usein qigong-luennoille. Kuunneltuaan
konferenssin toisensa jälkeen hän ajatteli ymmärtävänsä qigongista
kaiken. Koska kaikki olivat samalla tasolla, he puhuivat samoista
asioista. Väärien qigong-mestarien tavoin hän kuvitteli, että siinä oli
kaikki, mistä qigongissa on todella kyse! Näin ollen myös hän sai päähänsä
kirjoittaa qigongista kirjan. Kuvitelkaahan – henkilö, joka ei harjoita
qigongia, haluaa kirjoittaa qigong-kirjan. Nykyään qigong-kirjat ovat
toistensa kopioita. Kirjoitusprosessin aikana hän törmäsi kysymykseen
Salaperäisestä läpikulusta ja pysähtyi. Kuka todella tietäisi, mistä
Salaperäisessä läpikulussa on kyse? Jopa oikeista qigong-mestareista
vain harva ymmärtää sen. Niinpä hän meni kysymään asiasta epäaidolta
qigong-mestarilta. Tietenkään hän ei tiennyt, että tämä henkilö oli väärä,
sillä hän ei muutenkaan tuntenut qigongia. Mutta jos tämä väärä qigongmestari olisi sanonut, ettei hän pysty vastaamaan kysymykseen, eivätkö
ihmiset huomaisi hänen olevan huijari? Näin ollen hän rohkeni selittää
aivan järjettömiä asioita ja sanoi, että Salaperäisen läpikulun Yksi aukko
sijaitsee miehen sukuelimen päässä. Tämä kuulostaa hullunkuriselta.
Mutta älkää vielä naurako; tämä kirja on jo julkaistu. Tällä haluan sanoa,
että nykypäivän qigong-kirjoista on tullut niin naurettavia. Onko niiden
lukemisessa järkeä? Siitä ei ole mitään hyötyä, ja se voi olla ihmisille vain
vahingoksi.
Mitä ”Salaperäisen läpikulun asettamisella” sitten tarkoitetaan?
Maallisen Fa’n kultivoinnin aikana – kun kultivointi tapahtuu keskitason
yläpuolella, eli kun henkilö on saavuttamassa maallisen Fa’n ylätason
126
kultivoinnin – alkaa kehittyä kultivoitu lapsi. Kultivoitu lapsi on eri
127
asia kuin ne, joista puhumme kerubeina. Kerubit ovat pieniä, vilkkaita
ja veitikkamaisia. Kultivoitu lapsi ei liiku, ellei alkusielu ota häntä hallintaansa. Hän istuu paikallaan lootuskukalla, jalat ristissä toistensa päällä
ja kädet yhdistettynä jiēyìn-asentoon. Kultivoitu lapsi syntyy eliksiirikentässä (dāntián), ja hänet voi nähdä mikroskooppisella tasolla jopa
silloin, kun hän on neulankärkeä pienempi.
Haluan lisäksi selventää erään toisen asian. On vain yksi todellinen
eliksiirikenttä, ja se on alue (tián) alavatsan tienoilla. Se sijaitsee välilihan
huiyin-akupunktiopisteen yläpuolella kehon sisällä, navan alapuolella.
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Monia gongin muotoja, monia yliluonnollisia kykyjä, monia erityisiin
taitoihin liittyviä asioita, fǎshēneja, kultivoitu lapsi, kerubeja sekä lukuisia
muita eläviä olentoja syntyy ja kasvaa tästä kentästä.
Aiemmin muutamat taolaisen kultivoinnin harjoittajat puhuivat
ylemmästä, keskimmäisestä ja alemmasta eliksiirikentästä. Sanoisin,
että he olivat väärässä. Jotkut myös väittävät, että heidän mestarinsa
ovat opettaneet tällä tavoin sukupolvien ajan ja että kirjoissakin sanotaan
näin. Voin kertoa teille, että roskaa on ollut jo muinaisina aikoina. Vaikka
joitakin asioita olisi siirretty eteenpäin lukemattomia vuosia, ne eivät
välttämättä pidä paikkaansa. Joitakin vähäisempiä maallisia menetelmiä
on aina levitetty tavallisten ihmisten keskuudessa, mutta niiden avulla
ei voi kultivoida. Ne eivät ole yhtään mitään. Puhuessaan ylemmästä,
keskimmäisestä ja alemmasta eliksiirikentästä he tarkoittavat, että eliksiirikenttä on kaikkialla, missä eliksiiriä (dān) voi syntyä. Eikö sellainen ole
pilapuhetta? Kun henkilö keskittää mielensä yhteen paikkaan kehossa,
pitkän ajan kuluttua sinne kasautuu energiaa, josta muodostuu eliksiiriä.
Jos ette usko sitä, keskittäkää mielenne käteenne, ja kun aikaa on kulunut,
tähän paikkaan muodostuu eliksiiriä. Näin ollen jotkut ihmiset ovat tämän
nähtyään väittäneet, että eliksiirikenttä on kaikkialla. Tämä on vielä
naurettavampaa. He luulevat, että dāntián on kaikkialla, minne eliksiiriä
muodostuu. Itse asiassa kyse on eliksiiristä (dān) mutta ei kentästä
(tián). Voitte toki sanoa, että eliksiiriä voi olla joka puolella, tai että on
ylempää eliksiiriä, keskimmäistä eliksiiriä ja alempaa eliksiiriä; tämä
on hyväksyttävää. Mutta on vain yksi kenttä, joka voi todella kehittää
lukemattomia Lakeja (fǎ), ja se sijaitsee alavatsan alueella. Näin ollen
puheet ylemmästä, keskimmäisestä ja alemmasta eliksiirikentästä ovat
virheellisiä. Eliksiiriä voi muodostua kaikkialle, mihin keskitätte mielenne
pitkäksi aikaa.
Kultivoitu lapsi syntyy alavatsan eliksiirikentässä ja kasvaa hitaasti
yhä suuremmaksi. Kun se on kasvanut pingispallon kokoiseksi, sen
koko kehon muoto on selvästi nähtävissä, ja sen nenä ja silmät ovat niin
ikään kehittyneet. Kun kultivoitu lapsi on pingispallon kokoinen, sen
vierelle ilmestyy pieni pyöreä kupla. Muodostuttuaan tämä kupla kasvaa
yhdessä kultivoidun lapsen kanssa. Kun kultivoitu lapsi kasvaa noin
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neljän tuuman pituiseksi, ilmestyy yksittäinen lootuskukan terälehti.
Kultivoidun lapsen kasvaessa viiden tai kuuden tuuman mittaiseksi
terälehdet ovat yleisesti ottaen muodostuneet ja lootuksen teriö tulee
esiin. Kultaisena loistava kultivoitu lapsi istuu kultaisella lootuksen teriöllä,
mikä näyttää hyvin kauniilta. Tämä on tuhoutumaton, timanttinen keho,
jota Buddha-järjestelmä kutsuu buddha-kehoksi (fótǐ) ja Tao-järjestelmä
kultivoiduksi lapseksi (yuányīng).
Meidän oppisuuntamme kultivoi ja edellyttää molempia kehoja:
myös alkuperäiskehonne (běntǐ) täytyy muuttaa. Kaikki tietävät, ettei
buddha-kehoa voi paljastaa tavallisten ihmisten keskuudessa. Vaivalla se
voi näyttää muotonsa, ja sen valon voi nähdä tavallisen ihmisen silmillä.
Sitä vastoin tämä fyysinen kehomme muistuttaa muutoksensa jälkeen
tavallisen ihmisen kehoa – tavalliset ihmiset eivät huomaa eroa. Se
pystyy kuitenkin liikkumaan ulottuvuuksien välillä. Kun kultivoitu lapsi
on kasvanut suunnilleen neljän tai viiden tuuman mittaiseksi, kupla on
myös kasvanut samankokoiseksi. Se on läpinäkyvä ja näyttää ilmapallon
kalvolta. Kultivoitu lapsi istuu liikkumatta lootuksessa. Tässä vaiheessa
kupla lähtee eliksiirikentästä. Se on kokonaan muodostunut ja kypsynyt,
joten se liikkuu ylöspäin. Sen liike ylöspäin on hyvin hidasta, mutta
päivittäin sen voi nähdä liikkuvan. Asteittain se liikkuu ylemmäs ja kohoaa
korkeammalle. Huolellisesti tarkkailemalla sen olemassaolon voi tuntea.
Kun kupla saavuttaa tanzhong-akupunktiopisteen rintakehän
keskiosassa, sen täytyy viipyä siellä jonkin aikaa. Tämä johtuu siitä, että
tässä paikassa on paljon ihmiskehon ydinesanssia ja muita asioita (myös
sydän sijaitsee siellä), ja ne muodostavat oman järjestelmänsä kuplan
sisään. Kupla täytyy rikastaa tällä esanssilla. Jonkin ajan kuluttua se siirtyy
jälleen ylöspäin. Kun se ohittaa kaulan, henkilö tuntee olonsa tukahduttavaksi, aivan kuin verisuonet olisivat tukossa. Olo tuntuu epämiellyttävän
turvonneelta. Tämä kestää vain pari päivää. Sitten kupla saavuttaa pään,
mitä kutsutaan ”kohoamiseksi níwániin”. Vaikka sanomme sen saavuttaneen níwánin, siitä on itse asiassa tullut yhtä iso kuin aivoistanne, jotka
tuntuvat niin ikään turvonneilta. Koska níwán on ihmiselle hyvin tärkeä
paikka, myös sen esanssin täytyy muodostua kuplan sisään. Tämän
jälkeen kupla puristuu taivaallisen silmän kanavasta, mikä tuntuu
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varsin kivuliaalta. Taivaallinen silmä on niin turvonnut, että se sattuu.
129
Myös ohimot tuntuvat turvonneilta ja silmät tuntuvat painuvan
sisäänpäin. Tämä tunne jatkuu, kunnes kupla yhtäkkiä tunkeutuu ulos
ja jää riippumaan otsan eteen. Tätä nimitetään ”Salaperäisen läpikulun
asettamiseksi” – kupla riippuu tässä.
Tässä vaiheessa ihmiset, joiden taivaallinen silmä on auki, eivät
pysty näkemään mitään. Tämä johtuu siitä, että sekä Buddha- että
Tao-järjestelmän kultivoinnissa ovet on suljettu, jotta asiat kehittyisivät
nopeammin Salaperäisen läpikulun sisällä. Edessä on kaksi ovea ja
takana kaksi, ja ne kaikki on suljettu. Aivan kuin Taivaallisen rauhan
aukion portilla Pekingissä, molemmin puolin on kaksi suurta ovea.
Jotta Salaperäisen läpikulun muodostuminen ja rikastuminen tapahtuisi
mahdollisimman nopeasti, ovet eivät avaudu kuin hyvin erityisissä
tapauksissa. Henkilö, joka pystyy näkemään taivaallisella silmällään, ei näe
tässä vaiheessa mitään – tätä ei sallita. Miksi kupla riippuu tässä paikassa?
Siksi, koska kehon kaikki energiakanavat risteävät siellä, joten kaikkien
energiakanavien täytyy kiertää Salaperäiseen läpikulkuun ja tulla siitä ulos.
Niiden täytyy läpäistä Salaperäinen läpikulku, minkä tarkoituksena on
muodostaa lisää perustuksia ja muodostaa Salaperäisen läpikulun sisälle
tietynlainen järjestelmä. Koska ihmiskeho on pieni maailmankaikkeus,
sinne muodostuu pieni maailma, jonka sisälle kehittyvät kaikki olennaiset
asiat ihmiskehosta. Se on kuitenkin edelleen vain laitteisto, joka ei ole
täysin toiminnassa.
Qimen-järjestelmän kultivoinnissa Salaperäinen läpikulku on auki.
Kun Salaperäinen läpikulku työntyy ulos, se on sylinterin muodossa,
mutta siitä tulee vähitellen pallomainen. Tämän vuoksi molempien
ääripäiden ovet ovat auki. Qimen-menetelmien harjoittajat eivät kultivoi
buddhaa eivätkä taoa, joten heidän täytyy itse suojella itseään. Buddha- ja
Tao-järjestelmässä on monia mestareita, ja he kaikki voivat suojella teitä.
Teidän ei tarvitse nähdä, ettekä joudu minkäänlaisiin ongelmiin. Tämä ei
kuitenkaan päde Qimen-järjestelmään. Sen harjoittajien täytyy suojella
itseään, ja näin ollen heidän täytyy pystyä näkemään. Tästä huolimatta
henkilön taivaallinen silmä näkee tällöin asioita aivan kuin teleskoopin
läpi. Kun tämä järjestelmä on muodostunut, mihin kuluu aikaa suunnilleen
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kuukausi, Salaperäinen läpikulku alkaa palata sisälle. Paluuta pään
sisäpuolelle kutsutaan nimellä ”Salaperäinen läpikulku vaihtaa paikkaa”.
Kun Salaperäinen läpikulku palaa sisälle, pää tuntuu turvonneelta ja
epämiellyttävältä. Sitten se puristuu ulos niskan yuzhen-pisteestä. Myös
tämä tuntuu ikävältä, aivan kuin pää halkeaisi auki. Salaperäinen läpikulku
tulee kerralla ulos, ja olo tuntuu välittömästi helpottuneelta. Ulos tultuaan
se riippuu erittäin syvässä ulottuvuudessa, ja se on olemassa muodossa,
joka on tässä syvässä ulottuvuudessa sijaitsevan kehon mukainen, joten
ette painaudu nukkuessanne sitä vasten. Tähän liittyy kuitenkin eräs
huomionarvoinen asia. Kun Salaperäisen läpikulun asettaminen tapahtuu
ensimmäisen kerran, tunnette jonkin asian olevan silmienne edessä.
Vaikka se on toisessa ulottuvuudessa, tunnette näkökenttänne koko ajan
hieman sumeaksi, aivan kuin jokin peittäisi silmänne, mikä ei ole kovin
miellyttävää. Koska yuzhen-akupunktiopiste on suuri ja hyvin tärkeä
läpikulku, myös pään takana täytyy muodostua tietty järjestelmä. Sitten
kupla palaa jälleen kehon sisälle. ”Salaperäisen läpikulun Yksi aukko” ei
itse asiassa viittaa vain yhteen aukkoon – sen täytyy vaihtaa paikkaa useita
kertoja. Palattuaan níwániin se alkaa laskeutua takaisin, ja se laskeutuu
kehon sisällä aina munuaisten välissä sijaitsevaan mingmen-pisteeseen
saakka. Mingmen-pisteessä se työntyy jälleen ulos.
Ihmiskehon mingmen-piste on äärimmäisen tärkeä ja merkityksellinen
piste. Tao-järjestelmä kutsuu sitä ”aukoksi” (qiào), ja me nimitämme
sitä ”läpikuluksi” (guān). Se on keskeinen piste, joka todella muistuttaa
rautaporttia – siinä on aivan kuin lukemattomia rautaporttien kerroksia.
Kaikki tietävät, että ihmiskehossa on useita kerroksia. Fyysiset solumme
ovat yksi kerros, ja niiden sisältämät molekyylit ovat toinen. Jokaisen
kerroksen kohdalla on portti: atomien, protonien, elektronien, hyvin
pienten hiukkasten, pienempien ja vielä pienempien hiukkasten ja aina
äärimmäisessä mikrokosmoksessa sijaitsevien hiukkasten kerroksessa
on portti. Näin ollen lukuisia yliluonnollisia kykyjä ja erityisiä taitoja
on lukittu eri kerrosten porttien sisälle. Muut menetelmät kultivoivat
eliksiiriä. Kun eliksiiri on räjähtämässä, mingmen-piste täytyy ensin
räjäyttää auki. Jos sitä ei räjäytetä auki, yliluonnolliset kyvyt eivät vapaudu.
Kun Salaperäinen läpikulku muodostaa järjestelmän mingmen-pisteessä,
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se palaa jälleen kehon sisälle. Sitten se palaa alavatsan alueelle. Tätä
kutsutaan nimellä ”Salaperäinen läpikulku palaa asemaansa”.
Palatessaan Salaperäinen läpikulku ei siirry alkuperäiseen paikkaansa.
Tässä vaiheessa kultivoitu lapsi on kasvanut varsin suureksi. Kupla
peittää kultivoidun lapsen ja sulkee sen sisäänsä. Kun kultivoitu lapsi
kasvaa, kupla kasvaa sen mukana. Tao-järjestelmässä kultivoitu lapsi
voi yleensä jättää kehon kasvettuaan kuusi- tai seitsemänvuotiaan lapsen
kokoiseksi; tätä kutsutaan ”kultivoidun lapsen syntymäksi”. Se pystyy
tulemaan ulos ja liikkumaan henkilön alkusielun hallitsemana. Ihmiskeho
pysyy paikoillaan ja alkusielu tulee ulos. Buddha-järjestelmässä vaaraa ei
enää ole, kun kultivoitu lapsi on kasvanut harjoittajan itsensä kokoiseksi.
Tällöin sen yleensä annetaan irtautua kehosta ja tulla ulos. Tässä vaiheessa
kultivoitu lapsi on siis kasvanut yhtä suureksi kuin harjoittaja, ja myös sen
suojus on suuri. Tämä kuori on laajentunut kehonne ulkopuolelle – se on
Salaperäinen läpikulku. Koska kultivoitu lapsi on kasvanut niin suureksi,
Salaperäinen läpikulku ulottuu luonnollisestikin kehon ulkopuolelle.
Kenties olette nähneet temppeleissä buddha-patsaita ja -maalauksia
sekä huomanneet, että buddhat ovat aina ympyrän sisällä. Tämä pätee
erityisesti buddhia esittäviin maalauksiin: niissä on aina ympyrä, jonka
keskellä buddha istuu. Monet buddhan kuvat ovat tällaisia, etenkin
kaikki ne, jotka sijaitsevat vanhoissa temppeleissä. Miksi buddha
istuu ympyrän sisällä? Kukaan ei pysty selittämään asiaa kunnolla.
Kerron teille, että kyseessä on Salaperäinen läpikulku, mutta tällöin
sitä ei enää kutsuta Salaperäiseksi läpikuluksi vaan ”maailmaksi”
tai ”paratiisiksi”. Itse asiassa sitä ei aivan vielä voi kutsua paratiisiksi,
sillä siinä on vain laitteistoja – aivan kuin tehtaassa, jossa on laitteita,
mutta joka ei vielä pysty tuottamaan mitään. Se tarvitsee energiaa
ja raaka-aineita ennen kuin se voi aloittaa tuotannon. Muutamia
vuosia sitten monet kultivoinnin harjoittajat sanoivat: ”Gongini on
korkeampi kuin bodhisattvalla” tai ”Gongini on korkeampi kuin
buddhalla.” Tämän kuullessaan monet ihmiset pitivät sitä käsittämättömänä. Itse asiassa se, mitä he sanoivat, ei ole lainkaan käsittämätöntä.
Henkilön täytyy kultivoida gonginsa hyvin korkealle harjoittaessaan
ihmisten maailmassa.
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Kuinka asia voi olla näin? Ovatko he kultivoineet buddhan tasoa
korkeammalle? Asiaa ei voi ymmärtää niin ulkokohtaisesti. Tällaisen
henkilön gong on tosiaan hyvin korkea. Tämä johtuu siitä, että kun hän
on kultivoinut hyvin korkealle tasolle ja saavuttaa täyden valaistumisen eli
gongin avautumisen, hänen gonginsa taso on todellakin erittäin korkea.
Juuri ennen täyttä valaistumistaan hänen gongistaan vähennetään 80
prosenttia yhdessä hänen xīnxìnginsä tason kanssa, ja tätä energiaa
käytetään rikastamaan hänen paratiisiaan, hänen omaa maailmaansa.
Kuten tiedätte, harjoittaja on kultivoinut gonginsa – xīnxìnginsä tason
ohella – kärsimällä lukemattomia koettelemuksia ja karaisemalla itseään
rasittavissa olosuhteissa koko elämänsä. Niinpä se on äärimmäisen
arvokasta. Kahdeksan kymmenesosaa tästä arvokkaasta aineesta
käytetään rikastamaan hänen paratiisiaan, joten kun hän onnistuu
kultivoinnissaan, hän saa mitä tahansa vain ojentamalla kätensä – hän
saa kaiken haluamansa. Hän voi tehdä mitä tahtoo, eikä hänen paratiisistaan puutu mitään. Tämä on hänen mahtava hyveensä, jonka hän on
kultivoinut oman kärsimyksensä myötä.
Tämän henkilön energian voi helposti muuttaa miksi tahansa. Mitä
buddha siis vain haluaakin – jos hän haluaa esimerkiksi syödä jotain tai
pelata jollakin – hän saa sen. Tämän hän on kultivoinut itselleen; tämä
on hänen buddha-statuksensa (fówèi). Ilman sitä henkilö ei voi saattaa
kultivointiaan päätökseen. Tässä vaiheessa sitä voi nimittää hänen omaksi
paratiisikseen, ja hänen gongistaan on jäljellä vain kaksi kymmenesosaa,
jolla hän päättää kultivointinsa ja saavuttaa Taon. Vaikka vain kaksi
kymmenesosaa hänen gongistaan on jäljellä, hänen kehonsa ei ole lukittu.
Hän voi joko luopua tästä kehostaan tai pitää sen, mutta tämä keho on
jo muuttunut korkeaenergiaiseksi aineeksi. Hänen jumalalliset voimansa
ovat tulleet täysimittaisesti esille, ja niiden mahti on vertaansa vailla.
Mutta kun henkilö harjoittaa kultivointia tavallisten ihmisten keskuudessa,
hänen kehonsa on yleensä lukittu, eikä hänellä ole erityisen suuria kykyjä.
Häntä on rajoitettu, vaikka hänen gonginsa olisi kuinka korkea tahansa.
Nyt asiat ovat kuitenkin toisin.
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Falun-kuvio
Falun Dafamme symboli on Falun eli Lakipyörä. Yliluonnollisia kykyjä
omaavat ihmiset voivat nähdä, että tämä Falun pyörii. Sama pätee
pieniin Falun-merkkeihimme – myös ne pyörivät. Meidän kultivointiamme ja harjoitustamme ohjaa maailmankaikkeuden luonne Zhēn–
Shàn–Rěn. Harjoitamme maailmankaikkeuden kehityksen periaatteiden mukaisesti, joten se, mitä kultivoimme, on kerrassaan valtavaa.
Eräässä mielessä tämä Falun-kuvio on maailmankaikkeus pienoiskoossa.
Buddha-järjestelmä käsittää maailmankaikkeuden kymmensuuntaiseksi maailmaksi. Sillä on neljä pääkärkeä ja neljä sivukärkeä eli
kahdeksan suuntaa (tai kahdeksan kärkeä). Kenties jotkut voivat nähdä
sen ylä- ja alapuolella gong-pylvään. Ylä- ja alaosa mukaan laskettuna
kyse on siis kymmensuuntaisesta maailmasta, joka muodostaa tämän
maailmankaikkeuden. Se edustaa Buddha-järjestelmän yhteenvetoa
maailmankaikkeudesta.
Tämä maailmankaikkeus koostuu tietysti lukemattomista galakseista,
joista yksi on meidän Linnunratamme. Koko maailmankaikkeus on
liikkeessä; niin ovat myös kaikki sen sisältämät galaksit. Näin ollen myös
130
tämän kuvion taiji-symbolit ja pienet wàn-symbolit (卍) pyörivät.
Koko Falun pyörii, ja samoin pyörii suuri 卍-symboli sen keskellä.
Tietyssä mielessä viimeksi mainittu kuvaa meidän Linnunrataamme.
Koska kuulumme Buddha-järjestelmään, keskellä on Buddhajärjestelmän symboli. Tältä se näyttää päällisin puolin. Kaikilla erilaisilla
aineilla on olemassaolon muotonsa eri ulottuvuuksissa. Näissä toisissa
ulottuvuuksissa niiden kehitysprosessit ja olemassaolon muodot
ovat äärimmäisen rikkaita ja monimutkaisia. Tämä Falun-kuvio on
maailmankaikkeuden pienoismalli, ja myös sillä on kaikissa muissa
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ulottuvuuksissa olemassaolon muotonsa ja kehitysprosessinsa, joten
kutsun sitä maailmaksi.
Pyöriessään myötäpäivään Falun pystyy automaattisesti ottamaan
energiaa maailmankaikkeudesta, ja pyöriessään vastapäivään se pystyy
vapauttamaan energiaa. Sisäänpäin (myötäpäivään) pyöriessään se
antaa pelastusta itselle, ja ulospäin (vastapäivään) pyöriessään se antaa
pelastusta toisille. Tämä on meidän menetelmämme ainutlaatuinen
piirre. Jotkut ovat kysyneet: ”Kuulumme Buddha-järjestelmään, joten
miksi siinä on myös taiji-symboleita? Eikö taiji kuulu Tao-järjestelmään?”
Tämä johtuu siitä, että meidän kultivoimamme menetelmä on valtava.
Se vastaa kokonaisen maailmankaikkeuden kultivointia. Ajatelkaapa siis
tätä: tässä maailmankaikkeudessa on kaksi pääjärjestelmää, jotka ovat
Buddha-järjestelmä ja Tao-järjestelmä. Jos toinen niistä jätetään pois,
siitä ei muodostu kokonaista maailmankaikkeutta – tällöin ei voitaisi
puhua kokonaisesta maailmankaikkeudesta. Näin ollen meilläkin on
elementtejä Tao-järjestelmästä. Jotkut ihmiset ovat sanoneet, että
Tao-järjestelmän lisäksi on olemassa muitakin, kuten kristinusko,
konfutselaisuus ja muut uskonnot. Voin kertoa teille, että kun konfutselaisuuden kultivointi saavuttaa erittäin korkean tason, se kuuluu
Tao-järjestelmään. Monet länsimaiset uskonnot taas kuuluvat yhteen
Buddha-järjestelmän kanssa, kun niiden kultivointi saavuttaa korkean
tason. Näitä pääjärjestelmiä on vain kaksi.
Miksi sitten kahdessa taiji-symbolissa on päällä punaista ja alla
sinistä, ja miksi kahdessa muussa on päällä punaista ja alla mustaa?
Tavallisesti ajattelemme taijin koostuvan kahdenlaisesta aineesta,
mustasta ja valkoisesta, eli yinin ja yangin qi’stä. Tämä ymmärrys
on hyvin pinnallinen, sillä taijilla on erilaisia ilmentymiä eri ulottuvuuksissa. Korkeimmalla tasolla sen värit näyttäytyvät tällä tavoin.
Yleisesti tuntemassamme Taossa on punaista päällä ja mustaa alla – se
muodostuu näistä väreistä. Esimerkiksi joidenkin harjoittajiemme
taivaallinen silmä on auki, ja he ovat huomanneet, että paljailla
silmillä nähty punainen on itse asiassa vihreää viereisessä ulottuvuudessa. Kullankeltainen väri on itse asiassa violettia toisessa ulottuvuudessa, sillä tämä on sen vastaväri. Toisin sanoen värit muuttuvat
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eri ulottuvuuksissa. Taiji, jossa on punaista päällä ja sinistä alla, kuuluu
Suureen Alku-Taoon, johon sisältyvät Qimen-järjestelmän harjoitusmenetelmät. Neljä pienempää 卍-symbolia ovat Buddha-järjestelmästä.
Ne ovat samanlaisia kuin keskimmäinen symboli – ne kaikki kuuluvat
Buddha-järjestelmään. Falun näyttää näissä väreissä varsin kirkkaalta,
joten käytämme sitä Falun Dafan symbolina.
Falun, jonka näemme taivaallisella silmällämme, ei ole välttämättä
tämän värinen. Taustaväri saattaa muuttua, vaikka kuvio pysyy samana.
Kun alavatsaanne asettamani Falun pyörii, saatatte nähdä sen taivaallisella silmällänne punaisena, violettina, vihreänä tai kenties värittömänä.
Sen taustaväri muuttuu jatkuvasti sarjassa punainen, oranssi, keltainen,
vihreä, sininen, indigo ja violetti. Tämän johdosta voitte nähdä erilaisia
värejä, mutta taiji- ja 卍-symbolien värit ja kuviot pysyvät samoina.
Mielestämme tämä taustaväri näyttää varsin hyvältä, joten olemme
ottaneet sen käyttöön. Ihmiset, joilla on kykyjä, pystyvät läpäisemään
tämän ulottuvuuden ja näkemään lukuisia asioita.
Jotkut ihmiset sanovat: ”Tämä 卍-merkki näyttää Hitlerin tunnuk
selta.” Kerron teille, ettei tällä merkillä ole itsessään mitään tekemistä
ihmisten välisten kahnausten kanssa. Jotkut ovat sanoneet, että se on
Hitlerin tunnus, jos sen sakara osoittaa tiettyyn suuntaan. Tämä ei ole
oleellista, sillä se pyörii molempiin suuntiin. Tämä symboli tunnettiin
maailmassa laajalti jo 2500 vuotta sitten Sakyamunin aikana. Hitleristä ja
toisesta maailmansodasta on kulunut vasta muutamia vuosikymmeniä, ja
hän anasti tämän symbolin omaan käyttöönsä. Hänen käyttämänsä väri
ei kuitenkaan ollut sama kuin meillä. Se oli musta, ja tämän lisäksi hänen
tunnuksensa kulma osoitti ylöspäin – se oli pystysuorassa asennossa.
Tässä on kaikki, mitä sanon Falunista. Olemme puhuneet vain sen
pinnallisesta ulkonäöstä.
Mitä tämä 卍-symboli sitten edustaa meidän Buddha-järjestel
mässämme? Jotkut sanovat sen tarkoittavan hyvää onnea, mikä
on tavallisten ihmisten tulkinta. Voin kertoa, että 卍-symboli
merkitsee buddhan tasoa, ja se on vain buddhan tason saavuttaneilla.
Bodhisattvoilla ja arhateilla ei ole sitä, mutta Suurilla Bodhisattvoilla –
neljällä Suurella Bodhisattvalla – on se. Olemme havainneet, että nämä
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Suuret Bodhisattvat ovat selvästi ylittäneet tavallisten buddhien tason;
he ovat tathāgataakin korkeammalla. Tathāgatan tason yläpuolella on
lukemattomia buddhia. Tathāgatalla on vain yksi 卍-symboli, mutta kun
joku saavuttaa tathāgataa korkeampia tasoja, hänellä alkaa olla useampia
卍-symboleita. Buddhalla, jonka taso on kaksi kertaa korkeampi kuin
tathāgata, on kaksi 卍-symbolia, ja yhä korkeammilla tasoilla niitä on
kolme, neljä tai viisi ja niin edelleen. Joillakin niitä on niin paljon, että
heidän kehonsa ovat kauttaaltaan niiden peitossa. Niitä on esimerkiksi
päässä, hartioissa ja polvissa, ja kun ne eivät enää mahdu muualle, niitä
ilmestyy jopa kämmeniin, sormiin, jalkapohjiin, varpaisiin ja niin
edelleen. Kun taso kohoaa yhä korkeammalle, 卍-symbolien määrä
lisääntyy, ja tämän vuoksi 卍-symboli edustaa buddhan statusta. Mitä
korkeampi on buddhan status, sitä useampia 卍-symboleita hänellä on.
Qimen-järjestelmä (qīmén gōngfǎ)
Buddha-järjestelmän ja Tao-järjestelmän lisäksi on olemassa
131
Qimen-järjestelmä , joka nimittää harjoitusmenetelmiään
Qimen-kultivoinniksi. Kultivointimenetelmistä puhuttaessa tavallisilla
ihmisillä on yleensä tällainen käsitys: muinaisesta Kiinasta aina
tähän päivään saakka ihmiset ovat pitäneet Buddha-järjestelmän ja
Tao-järjestelmän menetelmiä oikeaoppisina kultivointimenetelminä.
Niistä puhutaan kultivoinnin aitoina koulukuntina. Qimen-järjestelmän
menetelmistä ei ole koskaan tehty julkisia, ja harvat tietävät niiden
olemassaolosta muuten kuin taiteesta ja kirjallisuudesta.
Onko Qimen-järjestelmä siis todella olemassa? Kyllä. Oman
kultivointini aikana, erityisesti myöhempinä vuosina, törmäsin
kolmeen erittäin pätevään Qimen-mestariin, jotka välittivät minulle
koulukuntansa olennaisimmat asiat. Ne olivat todella ainutlaatuisia
ja erittäin hyviä. Nimenomaan siksi, että heidän harjoituksensa ovat
niin ainutlaatuisia, suurin osa ihmisistä ei pysty ymmärtämään niitä,
ja niiden kultivoinnin tulos on myös varsin omintakeinen. Heillä
on lisäksi sanonta: ”ei buddha, ei tao”. He eivät kultivoi tullakseen
buddhaksi eivätkä taoksi. Kun ihmiset ovat kuulleet, etteivät he kultivoi
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buddhaa tai taoa, heidän menetelmiään on nimitetty ”sivuoveksi” sekä
”kömpelöksi tieksi” (pángmén zuǒdào). Itse he kuitenkin kutsuvat itseään
Qimen-koulukunnaksi eli ”epätavanomaiseksi oveksi”. ”Sivuovi” ja
”kömpelö tie” luovat vähätteleviä mielleyhtymiä, mutta tässä termiä
ei käytetä negatiivisessa mielessä – se ei todellakaan viittaa siihen,
että kyseessä olisi harhaoppinen menetelmä. Sanojen pintapuolinen
merkityskään ei viittaa harhaoppiseen menetelmään. Historiallisesti
Buddha-järjestelmää ja Tao-järjestelmää on kutsuttu kultivoinnin
oikeaoppisiksi koulukunniksi. Mutta koska ihmiset eivät ole oppineet
tuntemaan Qimen-menetelmiä, niitä on kutsuttu ”sivuoveksi” – ei
pääoveksi, eikä puhdasoppisiksi koulukunniksi. Mihin ”kömpelö tie”
132
viittaa? Kirjoitusmerkki zuǒ tarkoittaa ”kömpelöä” (bèn) tai ”karkeaa”.
Zuǒ siis vihjasi vanhassa kiinalaisessa sanastossa eräänlaista hienostumattomuutta. Pángmén zuǒdàolla on tällaisia sivumerkityksiä.
Miksi kyse ei sitten ole pahoista menetelmistä? Koska myös
niillä on tiukat xīnxìng-vaatimuksensa, ja myös niiden kultivointi
perustuu maailmankaikkeuden luonteeseen. Ne eivät riko maailman
kaikkeuden luonnetta tai lakeja vastaan, eivätkä ne tee pahoja asioita,
joten niitä ei voi nimittää pahoiksi menetelmiksi. Buddha-järjestelmä
ja Tao-järjestelmä ovat oikeaoppisia koulukuntia – eivät siksi, että
maailmankaikkeuden luonne mukautuu niiden harjoituksiin, vaan
koska sekä Buddha- että Tao-järjestelmän menetelmät ovat maailmankaikkeuden luonteen mukaisia. Jos Qimen-järjestelmän kultivointiharjoitus mukautuu maailmankaikkeuden luonteeseen, se ei ole
harhaoppinen menetelmä, vaan kyse on myös oikeista opeista. Tämä
johtuu siitä, että hyvän ja pahan – tai hyveen ja paheen – ainoa arviointi
peruste on maailmankaikkeuden luonne. Koska heidän kultivointinsa
noudattaa maailmankaikkeuden luonnetta, myös he ovat oikeamielisiä,
vaikka heidän vaatimuksensa ja ominaispiirteensä ovat erilaisia kuin
Buddha- ja Tao-järjestelmässä. Näitä menetelmiä ei levitetä oppilaille
laajalti; niitä opetetaan vain hyvin pienelle piirille. Tao-järjestelmässä
opetetaan monia opetuslapsia, joista kuitenkin vain yhdelle välitetään
todellista oppia. Buddha-järjestelmä uskoo kaikkien tuntevien olentojen
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pelastukseen, joten kultivointia voivat harjoittaa kaikki, jotka siihen
kykenevät.
Qimen-järjestelmän harjoitusta ei voi siirtää eteenpäin kahdelle
henkilölle. Vain yksi henkilö valitaan varsin pitkän ajanjakson kuluessa,
joten historian kuluessa tavalliset ihmiset eivät ole voineet nähdä näitä
asioita. Tietysti, kun qigongin suosio oli suurimmillaan, huomasin
pienen joukon tämän oppisuunnan sisältä tulevan julkisuuteen
antamaan opetusta. Opetettuaan jonkin aikaa julkisesti he kuitenkin
huomasivat, ettei se kerta kaikkiaan toiminut, sillä heidän mestarinsa ei
ehdottomasti antanut heidän välittää tiettyjä asioita. Jos haluatte opettaa
harjoitusta julkisesti, ette pysty valitsemaan oppilaitanne. Heidän
luonteenlaatunsa taso vaihtelee suuresti, ja heillä on erilaisia käsityksiä
asioista – he ovat kerrassaan kaikenlaisia ihmisiä. Ette pysty valitsemaan
opetuslapsianne. Tämän vuoksi Qimen-menetelmien popularisointi
on mahdotonta. Ne ovat alttiita vaaralle, koska niiden sisältämät asiat
ovat todella ainutlaatuisia.
Koska Buddha-järjestelmässä kultivoidaan buddhaksi ja Tao-järjes
telmässä kultivoidaan taoksi eli Aidoksi Henkilöksi (zhēnrén), jotkut
ovat ihmetelleet, mikä Qimen-järjestelmän harjoittajasta tulee, kun hän
onnistuu kultivoinnissaan. Tällainen henkilö on samoileva kuolematon,
jolla ei ole maailmankaikkeudessa vakiintunutta aluetta. Tiedätte,
että tathāgata Sakyamunilla on Saha-paratiisi, buddha Amitābhalla
133
on Lännen paratiisi ja Bhaishajyagurulla on Smaragdiparatiisi.
Jokaisella tathāgatalla ja suurella buddhalla on oma maailmansa eli
paratiisinsa. Jokaisella suurella valaistuneella olennolla on kokoamansa
taivaallinen valtakunta, ja monet hänen opetuslapsistaan asuvat siellä.
Qimen-järjestelmän kultivoinnin päättäneillä henkilöillä ei kuitenkaan
ole määrättyä aluetta maailmankaikkeudessa – he elävät samoilevina
kuolemattomina tai vaeltavina jumalina.
Harhaoppisen kultivointimenetelmän harjoittaminen
Mitä tarkoittaa ”harhaoppisen kultivointimenetelmän harjoittaminen”?
Sillä on useita muotoja. On olemassa ihmisiä, jotka erikoistuvat

Viides luento

169

harhaoppisen kultivointimenetelmän harjoittamiseen, sillä historian
kuluessa tällaisia asioita on välitetty eteenpäin. Miksi näin on
tapahtunut? Koska nämä ihmiset tavoittelevat mainetta, itsekkäitä
etuja ja rikkauksia tavallisten ihmisten keskuudessa. He tähtäävät
näihin asioihin. Tietenkään heidän xīnxìnginsä ei ole korkea, eivätkä
he voi saada gongia. Mitä he sitten saavat? Karmaa. Jos henkilön karma
kasvaa suureksi, se voi myös muodostaa eräänlaista energiaa. Kuitenkin
tällaisen henkilön taso on mitäänsanomaton, eikä häntä voi edes verrata
kultivoinnin harjoittajaan. Hänellä voi kuitenkin olla valtaa tavallisiin
ihmisiin. Energiaa voi ilmetä myös tällaisten asioiden kautta, ja kun sen
tiheys kasvaa suureksi, se voi niin ikään vahvistaa kehon yliluonnollisia
kykyjä – sillä voi olla tällainen vaikutus. Tämän vuoksi on aina ollut
ihmisiä, jotka opettavat näitä asioita. Tällaiset henkilöt väittävät: ”Voin
kasvattaa gongiani tekemällä pahoja asioita ja loukkaamalla muita.” He
eivät lainkaan kasvata gongiaan. Todellisuudessa he vain kasvattavat
tämän mustan aineen tiheyttä, sillä pahat teot tuovat heille mustaa
ainetta, karmaa. Näin he voivat vahvistaa vähäisiä myötäsyntyisiä
kykyjään tämän karman avulla. Heille saattaa kehittyä pieniä yliluonnollisia kykyjä, mutta niillä ei voi olla merkittävää vaikutusta. Nämä
ihmiset luulevat kasvattavansa gongiaan tekemällä pahuuksia – näin
he kuvittelevat.
Jotkut ihmiset sanovat: ”Kun tao kasvaa yhden jalan, demoni on
jo kasvanut kymmenen kertaa korkeammaksi.” Tämä on tavallisten
ihmisten paikkansapitämätön sanonta. Demonit eivät koskaan ole
korkeampia kuin taot. Tosiasiassa meidän ihmisten tuntema maailmankaikkeus on vain yksi pieni maailmankaikkeus lukemattomien
maailmankaikkeuksien joukossa. Me kutsumme sitä lyhyesti ’maailmankaikkeudeksi’. Aina hyvin pitkän ajanjakson jälkeen maailmankaikkeutemme kohtaa valtavan kosmisen katastrofin, joka tuhoaa siitä
kaiken, myös taivaankappaleet ja kaiken elämän. Maailmankaikkeuden
liike on lainalaista. Nykyisessä maailmankaikkeudessa ei ainoastaan
ihmiskunta ole rappeutunut. Monet olennot ovat havainneet, että
nykyajan näkökulmasta on kulunut jo kauan siitä, kun maailmankaikkeuden tässä ulottuvuudessa tapahtui suuri räjähdys. Tämän päivän
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tähtitieteilijät eivät pysty näkemään sitä, sillä vahvimpien teleskooppien
avulla voimme tarkastella 150 000 valovuoden takaisia asioita. Jotta
näemme tällä hetkellä tapahtuvat muutokset taivaankappaleissa, meidän
täytyy odottaa 150 000 vuotta. Se on varsin pitkä aika.
Tällä hetkellä koko maailmankaikkeus on jo käynyt läpi suuren
muutoksen. Aina, kun tällainen muutos tapahtuu, kaikki elämä koko
maailmankaikkeudessa tuhoutuu ja hävitetään perusteellisesti. Sekä
edellisen maailmankaikkeuden ominaispiirteet että sen materia täytyy
räjäyttää täydellisesti. Normaalisti kaikki elämä tuhoutuu räjähdyksessä,
mutta joka kerralla jäljelle on jäänyt jotakin. Kun suuret valaistuneet
olennot äärimmäisen korkeilla tasoilla rakentavat uuden maailmankaikkeuden, osa räjähdyksestä selvinneistä elämistä seuraa mukana. Suuret
valaistuneet olennot rakentavat maailmankaikkeuden omien luonteenpiirteidensä ja mittapuidensa mukaan; näin ollen uuden maailmankaikkeuden luonne eroaa edellisestä maailmankaikkeudesta.
Ne, jotka ovat selvinneet räjähdyksestä, toimivat tässä maailmankaikkeudessa edellisten ominaispiirteiden ja periaatteiden mukaisesti.
Uudelleen rakennettu maailmankaikkeus seuraa uusia ominaispiirteitä
ja kosmisia periaatteita. Näin räjähdyksestä selvinneistä olennoista tulee
demoneita, jotka häiritsevät tämän maailmankaikkeuden periaatteita.
Ne eivät kuitenkaan ole erityisen pahoja – ne vain toimivat edellisen
maailmankaikkeuden luonteen mukaisesti. Ihmiset puhuvat niistä
”taivaallisina demoneina”. Kuitenkaan ne eivät ole uhka tavallisille
ihmisille, eivätkä ne todellakaan vahingoita ihmisiä. Ne vain pitäytyvät
omissa periaatteissaan tehdessään asioita. Aiemmin tavalliset ihmiset
eivät saaneet tietää tätä. Olen sanonut, että tathāgatan tason yläpuolella
on lukuisia buddhia. Minkä veroisia nämä demonit ovat? Ne ovat
suhteellisesti ottaen todella vähäpätöisiä. Vanhuus, sairaus ja kuolema
ovat myös eräänlaisia demoneita, mutta ne ovat olemassa ylläpitääkseen
maailmankaikkeuden luonnetta.
Buddhalaisuus puhuu saṃsārasta eli jälleensyntymien kiertokulusta,
134
ja siinä mainitaan niin kutsuttu asura-maailma. Se viittaa itse asiassa
eläviin olentoihin eri ulottuvuudessa, mutta niillä ei ole ihmisen luontoa.
Suurten valaistuneiden olentojen silmissä ne ovat äärimmäisen alhaisella
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tasolla ja varsin voimattomia, mutta tavallisten ihmisten silmissä ne ovat
kauhistuttavia. Niillä on jonkin verran energiaa, ja ne pitävät tavallisia
ihmisiä eläiminä, joilla ne mielellään ravitsevat itseään. Viime vuosina
ne ovat myös käyttäneet tilaisuutta hyväkseen ja tulleet opettamaan
menetelmiään. Minkälaisia olentoja ne ovat? Kuinka ne voisivat näyttää
ihmisiltä? Ne todella näyttävät pelottavilta. Kun joku oppii niiden asioita,
hänen täytyy liittyä niihin ja tulla yhdeksi niistä. Joillakin ihmisillä on
qigongia harjoittaessaan niiden mielenlaatuun sopivia pahoja ajatuksia,
ja ne tulevat opettamaan näitä ihmisiä. Mutta ”yksi oikea mieli voi
kukistaa sata pahaa”. Jos ette tavoittele mitään, kukaan ei uskalla häiritä
teitä. Jos teillä on sen sijaan kieroja ajatuksia ja tavoittelette pahoja
asioita, ne tulevat auttamaan teitä, ja tällöin kultivointinne seuraa
demonista polkua. Tämä ongelma voi tulla esille.
Toisessa tapauksessa on kyse tiedostamattomasta harhaoppisen
kultivoinnin harjoittamisesta. Mitä tarkoittaa tiedostamaton
harhaoppisen kultivoinnin harjoittaminen? Se tarkoittaa yksinkertaisesti
harjoittamista harhaoppisella tavalla olematta siitä tietoinen. Tämä
ongelma on hyvin yleinen ja aivan liian laajalle levinnyt. Kuten olen
todennut aiemmin, monilla ihmisillä on vääränlaisia ajatuksia harjoittaessaan qigongia. Voitte nähdä jonkun tekevän seisomaharjoitusta kädet
ja jalat täristen uupumuksesta, mutta hänen mielensä ei ole levollinen.
Joku ajattelee itsekseen: ”Hinnat ovat nousemassa. Minun täytyy lähteä
ostoksille tehtyäni harjoitukset. Jos en kiirehdi, kaikki on jo kallistunut.”
Toinen henkilö ajattelee: ”Työpaikkani on jakamassa työsuhdeasuntoja.
Saankohan minä sellaisen? Asunnoista vastaavalla henkilöllä on aina
jotain minua vastaan.” Mitä enemmän hän ajattelee asiaa, sitä enemmän
hän hermostuu: ”Hän ei varmasti anna minulle asuntoa. Miten voisin
pitää puoliani?” Kaikenlaisia ajatuksia nousee esille. Kuten sanoin, he
vatvovat mielessään aivan kaikenlaista perheasioista yhteiskunnallisiin kysymyksiin, ja mitä enemmän nämä asiat heitä harmittavat, sitä
enemmän heitä ärsyttää.
Qigongin harjoittaminen edellyttää hyveen ottamista vakavasti. Jos
teillä ei harjoituksia tehdessänne ole hyviä ajatuksia, älkää ainakaan
mietiskelkö pahoja asioita. Parasta on olla ajattelematta mitään.

172

Viides luento

Tämä johtuu siitä, että matalan tason harjoittamisen aikana täytyy
muodostaa tietty perusta. Tällä perustalla on ratkaiseva merkitys, sillä
ihmisen mielentoiminnalla on jonkin verran vaikutusta. Ajatelkaapa:
kun lisäätte tällaisia asioita gongiinne, kuinka harjoituksistanne
syntyvät asiat voisivat olla hyviä? Kuinka ne eivät olisi mustia? Kuinka
monet ihmiset harjoittavat ilman tällaisia ajatuksia? Miksi ette onnistu
parantumaan sairauksistanne, vaikka harjoitatte qigongia kaiken aikaa?
Kaikki eivät tietenkään ajattele pahoja asioita harjoituspaikalla, mutta
he harjoittavat qigongia tavoitellen jatkuvasti joitakin yliluonnollisia
kykyjä; he etsivät sitä ja tätä, heidän kiintymyksensä ovat kaikenlaisia,
ja heillä on paljon voimakkaita mielihaluja. Itse asiassa he ovat jo harjoittaneet harhaoppista kultivointia tietämättään. Jos sanotte heille, että
he harjoittavat harhaoppista kultivointia, he närkästyvät. ”Qigongopettajani on se-ja-se tunnettu mestari!” Kuitenkin tämä tunnettu
mestari on kehottanut teitä ottamaan hyveen vakavasti. Oletteko
tehneet niin? Harjoituksia tehdessänne sekoitatte niihin aina pahoja
ajatuksia, joten kuinka voisitte saada niistä hyviä asioita? Ongelma
on tällainen. Kyse on tiedostamattomasta harhaoppisen kultivoinnin
harjoittamisesta, ja se on hyvin yleistä.
Miehen ja naisen kaksoiskultivointi
Kultivointipiireissä tunnetaan menetelmä, jota kutsutaan ”miehen
ja naisen kaksoiskultivoinniksi”. Olette voineet nähdä tiibetiläisen
tantrismin menetelmiä esimerkiksi buddha-patsaissa tai maalauksissa,
joissa mieshahmo harjoittaa kultivointia kietoutuneena naisen vartaloon.
Mieshahmo näyttää joskus buddhalta, ja hän pitelee alastonta naista.
Jotkut ovat buddhan muodonmuutoksia, joilla on vajran ulkonäkö eli
härän pää ja hevosen naama, ja myös ne kantavat alastoman naisen
kehoa. Miksi ne ovat tällaisia? Selitän ensin erään toisen asian. Kiina
ei ole tällä planeetalla ainoa maa, joka on saanut vaikutteita konfutselaisuudesta. Muinaisina aikoina ja vielä joitakin vuosisatoja sitten koko
ihmiskunnan moraaliarvot olivat varsin samankaltaisia. Näin ollen tämä
kultivointimenetelmä ei ole alkujaan meidän planeetaltamme. Se on
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peräisin toiselta planeetalta, mutta tätä menetelmää voi todella käyttää
kultivoinnin harjoittamiseen. Kun kyseinen kultivointimenetelmä
saapui Kiinaan, kiinalaiset eivät voineet hyväksyä sitä nimenomaan
miehen ja naisen kaksoiskultivoinnin sekä tiettyjen esoteeristen harjoitusten vuoksi. Tämän vuoksi Kiinan keisari kielsi sen Tang-dynastian
Huichang-kaudella. Siitä tuli laitonta, ja sen levittäminen Han-alueella
kiellettiin. Tähän aikaan sitä nimitettiin Tang-tantrismiksi. Kuitenkin
sitä siirrettiin eteenpäin Tiibetissä, joka on erikoinen alue ja jonka
tilanne on omintakeinen. Miksi harjoittaa kultivointia tällä tavoin?
Miehen ja naisen kaksoiskultivoinnin tarkoitus on kerätä yiniä
täydentämään yangia ja päinvastoin, jotta yin ja yang täydentäisivät
ja kultivoisivat toisiaan. Tavoitteena on saada yin ja yang tasapainoon.
Tiedätte, että sekä Buddha- että Tao-järjestelmän ja erityisesti
taolaisen yin/yang-teorian mukaan ihmiskehossa on luontaisesti
yiniä ja yangia. Ja koska ihmiskehossa on yiniä ja yangia, se pystyy
kultivoinnin harjoittamisen myötä kehittämään erilaisia kykyjä ja
synnyttämään eläviä olentoja, kuten kultivoidun lapsen, kerubeja,
fǎshēneja ja niin edelleen. Yinin ja yangin olemassaolon ansiosta keho
voi kultivoida lukuisia eläviä olentoja, jotka voivat kasvaa sekä miehen
että naisen kehon eliksiirikentässä. Tämä todellakin pitää paikkansa.
Tao-järjestelmä pitää yleensä yläruumista yangina ja alaruumista yininä.
Jotkut myös pitävät kehon takaosaa yangina ja etuosaa yininä. Toiset
taas pitävät kehon vasenta puolta yangina ja oikeaa puolta yininä.
Kiinassa on sanonta ”mies vasen, nainen oikea”; se juontaa juurensa
tästä, ja siinä on tosiaankin perää. Koska ihmiskehossa on luontaisesti
sekä yiniä että yangia, se pystyy niiden vuorovaikutuksen kautta saavuttamaan itsessään yinin ja yangin tasapainon ja näin ollen synnyttämään
lukemattomia olentoja.
Tämä selittää sen, miksi pystymme kultivoimaan korkeille tasoille
käyttämättä miehen ja naisen kaksoiskultivointia. Jos henkilö käyttää
harjoituksessaan miehen ja naisen kaksoiskultivointia mutta ei hallitse
sitä, hän saattaa päätyä demoniseen tilaan, ja hänen kultivoinnistaan
tulee harhaoppista. Kun korkean tason tantrismissa turvaudutaan
miehen ja naisen kaksoiskultivointiin, se edellyttää, että munkki tai
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lama on saavuttanut hyvin korkean tason kultivoinnissaan. Tässä
vaiheessa kyseinen henkilö voi kultivoida ja harjoittaa tällä tavoin
mestarinsa ohjauksessa. Koska hänen luonteenlaatunsa on hyvin
korkea, hän pystyy toimimaan oikein ja varmistamaan, ettei harjoitus
muutu harhaoppiseksi. Mutta niiden ihmisten, joiden luonteenlaatu
on matalalla tasolla, ei ehdottomasti pidä käyttää tätä menetelmää.
Muutoin henkilö harjoittaa taatusti harhaoppista kultivointia. Koska
hänen xīnxìnginsä tasolla on rajansa – koska hän ei ole päässyt eroon
tavallisten ihmisten haluista ja himoista, ja koska hänen luonteensa
mittapuu on vain tietyllä tasolla – kyse ei voi olla muusta kuin tämän
menetelmän vääristyneestä käytöstä. Tämän vuoksi olemme sanoneet,
että kun näitä asioita levitetään kevytmielisesti matalalla tasolla, kyse
on varmasti harhaoppisen kultivoinnin opettamisesta.
Viime vuosina myös monet qigong-mestarit ovat opettaneet miehen
ja naisen kaksoiskultivointia. Tässä on jotakin kummallista. Miehen ja
naisen kaksoiskultivointia on alkanut esiintyä jopa Tao-järjestelmän
harjoituksissa. Tämä ei ole vain viime aikojen ilmiö: se alkoi itse
asiassa jo Tang-dynastian aikana. Kuinka Tao-järjestelmään voisi
kuulua miehen ja naisen kaksoiskultivointi? Tao-järjestelmän taijiteorian mukaan ihmiskeho on pieni maailmankaikkeus, jolla on
sisäisesti omaa yiniään ja yangiaan. Kaikkia oikeaoppisia Suuren Lain
menetelmiä on siirretty eteenpäin ammoisista ajoista lähtien. Mikä
tahansa kevytmielinen muutos tai lisäys sotkee kyseisen koulukunnan
menetelmän ja tekee siitä kyvyttömän saavuttamaan kultivoinnin
täydellistymisen. Jos menetelmään ei näin ollen kuulu miehen ja naisen
kaksoiskultivointia, sitä ei ikinä tule käyttää. Muutoin suistutte raiteilta
ja kohtaatte ongelmia. Tarkemmin sanottuna etenkään meidän Falun
Dafassamme ei ole miehen ja naisen kaksoiskultivointia, emmekä puhu
siitä enempää. Tämä on meidän näkökantamme asiaan.
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Mielen ja kehon rinnakkainen kultivointi
(xìngmìng shuāngxiū)
Olen jo selittänyt teille, mistä mielen ja kehon rinnakkaisessa
kultivoinnissa on kyse. Mielen ja kehon kultivointi viittaa siihen,
että luonteenlaadun kultivoinnin lisäksi kultivoidaan myös kehon
pitkäikäisyyttä. Toisin sanoen alkuperäiskehoa (běntǐ) muutetaan.
Muutosprosessissa ihmisen solut korvautuvat asteittain korkea
energiaisella aineella ja vanhentuminen hidastuu. Kehonne näyttää
asteittain palaavan nuoruuteen. Muutos tapahtuu vähitellen, kunnes
keho on lopulta täysin korvautunut korkeaenergiaisella aineella. Se
on tällöin muuttunut kokonaan toisenlaiseksi fyysiseksi kehoksi.
Kuten olen aiemmin todennut, tällainen keho on Viiden elementin
ulkopuolella. Koska se ei enää ole Viiden elementin rajoittama, se ei
koskaan rappeudu.
Ne, jotka harjoittavat kultivointia luostareissa, pyrkivät vain
kultivoimaan mieltään, joten he eivät lainkaan painota liikesarjojen
tekemistä tai kehon kultivointia. Heidän harjoitukseensa kuuluu nirvāna,
sillä Sakyamunin välittämissä menetelmissä puhutaan nirvānasta. Itse
asiassa Sakyamunilla itsellään oli suuri ja korkean tason Fa, ja hän
olisi todella pystynyt muuttamaan alkuperäiskehonsa korkeaenergiaiseksi aineeksi ja ottamaan sen mukaansa. Jättääkseen kultivointi
menetelmänsä jälkipolville hän kuitenkin valitsi itse nirvānan tien. Miksi
hän opetti tällä tavoin? Jotta ihmiset voisivat luopua viimeiseen asti
kiintymyksistään ja kaikista asioista – lopulta jopa fyysisestä kehostaan,
jottei mitään kiintymyksiä jäisi jäljelle. Hän valitsi nirvānan, jotta
mahdollisimman monet saavuttaisivat tämän tavoitteen. Näin ollen
buddhalaismunkit ovat sukupolvien ajan ottaneet saman tien. Nirvāna
tarkoittaa sitä, kun munkki kuollessaan hylkää fyysisen ruumiinsa ja
hänen alkusielunsa kohoaa gonginsa kanssa.
Tao-järjestelmä painottaa kehon kultivointia. Koska se valitsee
opetuslapsensa, eikä siinä puhuta pelastuksen tarjoamisesta kaikille
tunteville olennoille, sen oppilaat ovat erittäin hyviä. Näin ollen se
opettaa tekniikoita ja selittää kehon kultivointiin liittyviä asioita.
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Tietyissä Buddha-järjestelmän kultivointi- ja harjoitusmenetelmissä –
etenkään niissä, jotka kuuluvat buddhalaisuuteen uskontona – niitä ei
kuitenkaan opeteta. Tämä ei silti päde kaikkiin Buddha-järjestelmän
harjoituksiin, sillä monet Buddha-järjestelmän korkean tason
Fa-koulukunnat opettavat niitä. Myös meidän oppisuuntaamme
ne kuuluvat. Falun Dafamme tarvitsee sekä alkuperäiskehon että
kultivoidun lapsen. Ne eivät tarkoita samaa asiaa. Kultivoitu lapsi on
korkeaenergiaisesta aineesta koostuva keho, mutta se ei voi näyttäytyä
vapaasti tässä ulottuvuudessamme. Tarvitsemme alkuperäiskehon, jotta
voimme säilyttää tavallisen ihmisen ulkomuodon tässä ulottuvuudessa
pitemmän ajan. Näin ollen alkuperäiskehon muutoksen myötä sen
molekyylien järjestelmä ei muutu, vaikka solut ovatkin korvautuneet
korkeaenergiaisella aineella. Tästä johtuen tällainen keho näyttää lähes
samanlaiselta kuin tavallisen ihmisen keho. Kuitenkin siinä on tietty ero:
tämä keho pystyy nimittäin saavuttamaan toisia ulottuvuuksia.
Menetelmällä, joka kultivoi rinnakkain sekä mieltä että kehoa, voi
olla selvästi nuorentavia vaikutuksia. Se voi saada henkilön näyttämään
huomattavasti ikäistään nuoremmalta. Yhtenä päivänä eräs henkilö
kysyi minulta: ”Opettaja, kuinka vanha arvelette minun olevan?” Hän
oli itse asiassa lähes 70-vuotias, mutta hän näytti tuskin 40-vuotiaalta.
Hänellä ei ollut ryppyjä, hänen ihonsa oli sileä, ja hänen kasvonsa
hehkuivat ruusunhohteisina. Kuka olisi uskonut hänen olevan lähes
70-vuotias? Tätä voi tapahtua Falun Dafan harjoittajillemme. Vähemmän
vakavasti voin todeta, että nuoret naiset pitävät kosmetiikkaa hyvin
tärkeänä ja haluavat sileämmän ja kauniimman ihon. Sanoisin, että jos
aidosti harjoitatte mielen ja kehon kultivointimenetelmää, saatte sen
automaattisesti, eikä teillä todellakaan ole enää tarvetta käydä kauneussalongeissa. Emme anna enempää tällaisia esimerkkejä. Aiemmin eri
ammateissa oli suhteellisesti enemmän vanhempia ihmisiä, joten minua
pidettiin nuorena miehenä. Nykyään asiat ovat paranemaan päin, ja
kaikilla aloilla on enemmän nuorempia ihmisiä. Itse asiassa en enää ole
135
nuori: olen jo 43-vuotias eli lähestymässä viittäkymmentä.
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Lakikeho (fǎshēn)
Miksi buddha-patsaiden ympärillä on kenttä? Monet eivät pysty
selittämään sitä. Jotkut sanovat: ”Kenttä buddha-patsaiden ympärillä
johtuu siitä, että munkit resitoivat niiden edessä pyhiä kirjoituksia.”
Toisin sanoen kenttä olisi seurausta munkkien harjoittamasta
kultivoinnista patsaan edessä. Mutta olivatpa harjoittajat sitten
munkkeja tai joitakin muita ihmisiä, tällaisen energian pitäisi olla
hajaantunutta eikä tiettyyn paikkaan kohdistunutta. Koko salin lattiassa,
katossa ja seinissä pitäisi olla samanlainen kenttä. Miksi buddha-patsaan
kenttä on sitten niin voimakas? Erityisesti syrjäisillä vuorilla tai luolissa
sijaitsevilla tai kiveen kaiverretuilla patsailla on yleensä tämä kenttä.
Mistä se siis johtuu? Jotkut ihmiset selittävät sen tavalla tai toisella,
mutta he eivät kuitenkaan pysty kertomaan selkeästi, mistä on kyse. Itse
asiassa buddha-patsaalla on kenttä, koska siinä on suuren valaistuneen
olennon fǎshēn. Suuren valaistuneen olennon fǎshēnista johtuen sillä
on energiaa.
136
Olipa kyse Sakyamunista tai bodhisattva Guanyinista – olettaen,
että kyseiset henkilöt todella olivat historiallisesti olemassa – eivätkö
myös he olleet kultivoinnin harjoittajia? Kun henkilö harjoittaa
kultivointia hyvin korkealla tasolla ylimaallisessa Fa’ssa, hän voi kehittää
fǎshēneja. Ne syntyvät eliksiirikentän alueella ja koostuvat Fa’sta ja
gongista. Fǎshēnit näyttäytyvät toisissa ulottuvuuksissa. Niillä on
sama valtava voima kuin henkilöllä itsellään, mutta niiden tietoisuus
ja ajatukset ovat henkilön pääkehon hallinnassa. Tästä huolimatta
fǎshēn on kokonainen, itsenäinen ja täysin todellinen elämä, joten se
voi tehdä itsenäisesti mitä tahansa. Fǎshēnit tekevät täsmälleen samoja
asioita kuin henkilön päätajunta tekisi. Jos henkilö toimisi tietyllä tavalla,
hänen fǎshēninsa tekevät asian juuri samoin. Tätä me tarkoitamme
puhuessamme fǎshēnista. Kun haluan tehdä jotakin, kuten esimerkiksi
laittaa todellisten harjoittajien kehot järjestykseen, fǎshēnini tekevät
sen puolestani. Koska fǎshēnilla ei ole tavallisen ihmisen kehoa, se
näyttäytyy toisissa ulottuvuuksissa. Sen keho ei myöskään ole
muodoltaan vakaa ja muuttumaton, vaan se voi suurentua tai pienentyä.
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Joskus siitä tulee valtava – niin suuri, ettette näe sen koko päätä. Joskus
taas siitä tulee hyvin pieni, jopa solua pienempi.
Buddha-patsaan pyhitys (kāiguāng)
137

Tehtaassa valmistettu buddha-patsas on vain taide-esine. Kāiguāngilla
tarkoitetaan sitä, että patsaaseen kutsutaan buddhan fǎshēn, ja näin ollen
sitä voidaan käyttää konkreettisena kunnioituksen kohteena tavallisten
ihmisten keskuudessa. Kun harjoittajan sydän on hurskas ja hän
kultivoi itseään, patsaan fǎshēn vartioi Fa’ta hänen puolestaan, katsoo
hänen peräänsä ja suojelee häntä kultivoinnissa. Tämä on kāiguāngin
todellinen tarkoitus. Se voidaan saavuttaa vain silloin, kun oikeamielisiä
ajatuksia lähetetään muodollisessa kāiguāng-seremoniassa, tai hyvin
korkealla tasolla olevan suuren valaistuneen olennon avustuksella, tai
hyvin korkean tason saavuttaneen harjoittajan toimesta.
Temppeleissä sanotaan, että buddha-patsaille täytyy tehdä kāiguāng,
muutoin niillä ei ole vaikutusta. Nykyään temppeleissä asuvien
munkkien keskuudessa ei enää ole aitoja suurmestareita; he kaikki
ovat edesmenneet. Suuren kulttuurivallankumouksen jälkeen monista
noviiseista, jotka eivät olleet saaneet aitoa opetusta, tuli temppeleistä
vastaavia apotteja. Monet sukupolvien ketjussa siirtyneet asiat painuivat
unohduksiin. Jos heiltä kysytään, mikä on kāiguāngin tarkoitus, he
vastaavat, että sen jälkeen buddha-patsaat alkavat toimia. He eivät osaa
selittää tarkasti, mistä on oikein kyse – he vain järjestävät seremonian.
Munkki laittaa pienen kopion jostakin buddhalaisesta kirjoituksesta
buddha-patsaan sisään, sulkee sen paperinpalalla ja resitoi pyhiä
kirjoituksia sen edessä. Hänen mielestään kāiguāng on nyt suoritettu.
Mutta onko niin todella tapahtunut? Riippuu siitä, millä tavalla hän on
resitoinut kirjoituksia. Sakyamuni puhui oikeamielisistä ajatuksista:
kirjoitus pitäisi resitoida täydellisen keskittyneesti, jotta se todella
vavisuttaisi kyseisen kultivointimenetelmän paratiisia. Vain tällä tavoin
voidaan paikalle kutsua suuri valaistunut olento. Vasta, kun yksi suuren
valaistuneen olennon fǎshēneista saapuu, kāiguāngin päämäärä on
saavutettu.
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Kun jotkut munkit resitoivat kirjoituksia, he itse asiassa ajattelevat
mielessään: ”Kuinka paljon minulle maksetaan, kun olen saanut
kāiguāngin päätökseen?” Tai resitoidessaan he kenties ajattelevat:
”Se-ja-se kohtelee minua niin huonosti!” Myös he punovat juonia
toisiaan vastaan – nyt dharman lopun aikana tämä ilmiö on kiistatta
olemassa. Kyse ei ole siitä, että arvostelisimme buddhalaisuutta,
mutta tänä dharman lopun aikana monet temppelit ovat todellakin
menettäneet seesteisyytensä. Kun munkin mieli on täynnä näitä asioita
ja hän lähettää näin huonoja ajatuksia, kuinka kyseinen valaistunut
olento voisi saapua paikalle? Kāiguāngia ei näin ollen saavuteta lainkaan.
Mutta tämä ei ole aivan ehdotonta: vielä on olemassa muutamia hyviä
buddhalaisia temppeleitä ja taolaisia pyhäkköjä.
Eräässä kaupungissa näin munkin, jonka kädet olivat aivan mustat.
Hän laittoi buddha-patsaan sisään jonkin kirjoituksen ja sinetöi sen
huolimattomasti. Sitten hän mutisi joitakin sanoja ja luuli kāiguāngin
olevan suoritettu. Tämän jälkeen hän haki toisen patsaan ja mutisi
taas jotakin. Jokaisesta kāiguāngista hän vaati neljäkymmentä yuania.
Nykyään munkit ovat tehneet siitä kaupallista ja ansaitsevat buddhapatsaiden kāiguāngilla rahaa. Minä näin, ettei mitään kāiguāngia ollut
tapahtunut. Se ei mitenkään voisi onnistua tällä tavalla. Nykyään munkit
tekevät jopa tällaisia asioita. Mitä muuta näin sen lisäksi? Eräässä
temppelissä oli buddhalaiselta maallikolta vaikuttava henkilö, joka väitti
tekevänsä buddha-patsaalle kāiguāngia. Hän otti peilin, heijasti sillä
auringonvaloa patsaaseen ja sanoi ”valo-avauksen” (kāiguāng) olevan
suoritettu. Siitä on tullut näin naurettavaa! Tänä päivänä buddhalaisuus
on saapunut tähän pisteeseen. Tästä on tullut jopa hyvin yleistä.
138
Nanjingissa rakennettiin suuri pronssinen buddha-patsas, joka
pystytettiin Lantaun saarelle Hongkongiin. Kyse on valtavan kokoisesta
patsaasta. Monet munkit ympäri maailmaa saapuivat tekemään sille
kāiguāngia. Yksi munkeista käänsi peilin aurinkoa kohti heijastaakseen
auringonvaloa buddha-patsaan kasvoille ja kutsui tätä ”valo-avaukseksi”.
Kuinka he voivat tehdä sellaista niin tärkeässä ja juhlallisessa seremoniassa! Minusta se on murheellista. Ei ole ihme, että Sakyamuni sanoi:
”Dharman lopun aikana munkkien on vaikea pelastaa edes itseään,
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ja vielä vaikeampaa heidän on tarjota pelastusta muille.” Sitä paitsi
monet munkit tulkitsevat buddhalaisia kirjoituksia omista näkökul139
mistaan. Taolaiset Kuningataräidin kirjoituksetkin ovat löytäneet
tiensä temppeleihin. Jopa tällaisia asioita, jotka eivät mitenkään kuulu
buddhalaiseen kaanoniin, on otettu käyttöön. Tämä on johtanut joka
puolella kaaokseen – nyt kaikki on mennyt sekaisin. Tietenkin on
yhä olemassa munkkeja, jotka aidosti harjoittavat kultivointia ja ovat
erittäin hyviä. Kāiguāngissa on siis tosiasiassa kyse valaistuneen olennon
fǎshēnin kutsumisesta buddha-patsaaseen. Tätä on kāiguāng.
Jos buddha-patsaalle ei ole tehty onnistunutta kāiguāngia, sitä ei
tule pitää kunnioituksen kohteena. Muutoin seuraukset ovat vakavia.
Minkälaisia ovat nämä vakavat seuraukset? Nykyään ihmiskehon
tutkijat ovat havainneet, että henkilön ajatukset ja aivotoiminta
voivat ilmentyä aineellisesti. Hyvin korkealla tasolla voimme nähdä,
että kyse todella on eräänlaisesta aineesta, mutta kyseinen aine ei ole
sellaisten aivoaaltojen muodossa, joita nykytutkimus on havainnut.
Sen sijaan se on kokonaisten ihmisaivojen muodossa. Useimmiten,
kun tavalliset ihmiset ajattelevat asioita jokapäiväisessä elämässään,
heidän ajatuksensa ottaa ihmisaivojen muodon. Mutta koska sillä ei
ole paljon energiaa, se hälvenee nopeasti. Gongia harjoittavan henkilön
energia voi kuitenkin säilyä paljon kauemmin. Kyse ei ole siitä, että
juuri tehtaalta tulleella buddha-patsaalla olisi ajatuksia – asia ei ole näin.
Joillekin buddha-patsaille ei ole tehty kāiguāngia, ja vaikka ne olisi viety
temppeleihin, kāiguāngia ei ole aidosti suoritettu. Jos kāiguāngin tekee
epäaito qigong-mestari tai harhaoppisen menetelmän harjoittaja, se
on vielä vaarallisempaa: kettu tai kärppä livahtaa asuttamaan patsasta.
Jos siis osoitatte kunnioitustanne buddha-patsaalle, jolle ei ole tehty
kāiguāngia, se todellakin on vaarallista. Miksi kyse on vaarallisesta
asiasta? Kuten olen sanonut, ihmiskunta on tänä päivänä saapunut
siihen vaiheeseen, jossa kaikki on rappeutumassa. Koko yhteiskunta ja
kaikki asiat maailmankaikkeudessa ovat turmeltumassa yksi toisensa
jälkeen. Kaikki, mitä tapahtuu tavallisille ihmisille, on heidän itsensä
aiheuttamaa. Todellisen opin löytäminen ja oikeamielisen menetelmän
seuraaminen on hyvin vaikeaa: joka suunnasta tulee häiriöitä.
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Ajatellaanpa, että joku etsii buddhan apua, mutta kuka on buddha?
Sellaista on hyvin vaikea löytää. Jos ette usko tätä, antakaapa minun
selittää asia. Kun ensimmäinen henkilö menee osoittamaan kunnioitustaan ja kumartelemaan buddha-patsaalle, jolle ei ole tehty kāiguāngia,
se on kauheaa. Kuinka moni nykyään pyytää buddhan apua saavuttaakseen kultivoinnissaan Aidon Hedelmän? Tällaisia ihmisiä on hyvin
harvassa. Mistä syistä useimmat ihmiset sitten osoittavat kunnioitustaan
buddhalle? He haluavat poistaa koettelemuksiaan, torjua epäonneaan
ja rikastua. Löytyykö näitä asioita buddhalaisista kirjoituskokoelmista?
Niihin ei ehdottomasti kuulu mikään tällainen.
Oletetaanpa, että joku palvoo buddhaa ja pyytää rahaa, kun hän
heittäytyy buddhaa, bodhisattva Guanyinia tai Tathāgataa esittävän
patsaan eteen. Hän sanoo: ”Ole kiltti ja auta minua rikastumaan” – selvä,
kokonainen ajatus ottaa muodon. Koska tämä pyyntö tehdään patsaalle,
se heijastuu siihen välittömästi. Toisissa ulottuvuuksissa objektit voivat
laajentua ja kutistua. Kun ajatus saapuu kohteeseensa, buddha-patsas
saa aivot ja pystyy ajattelemaan, mutta sillä ei ole kehoa. Sitten muut
ihmiset tulevat palvomaan sitä, ja rukoustensa myötä he antavat sille
jonkin verran energiaa. Jos kultivoinnin harjoittaja osoittaa sille
kunnioitustaan, kyse on vielä vaarallisemmasta asiasta. Tämä antaa sille
asteittain energiaa, minkä ansiosta se pystyy muodostamaan toisessa
ulottuvuudessa konkreettisen kehon. Muodostumisensa jälkeen se on
olemassa toisessa ulottuvuudessa ja pystyy näin ollen tietämään joitakin
maailmankaikkeuden totuuksia. Tämän vuoksi se voi tehdä ihmisille
joitakin asioita ja kehittää hieman gongia. Mutta sen apu on ehdollista
– se ei ole ilmaista. Se liikkuu vapaasti toisessa ulottuvuudessa ja pystyy
hallitsemaan tavallisia ihmisiä varsin helposti. Tämä konkreettinen keho
näyttää täsmälleen samalta kuin buddha-patsas. Näin ihmisten osoittama
kunnioitus on synnyttänyt väärän bodhisattva Guanyinin tai väärän
buddha Tathāgatan. Se on syntynyt ihmisten harjoittaman palvonnan
vuoksi, ja se näyttää täsmälleen buddha-patsaalta; sillä on buddhan
ulkomuoto. Kuitenkin tällaisen väärän buddhan tai väärän bodhisattvan
mieli on hyvin huono: se tavoittelee rahaa. Se on syntynyt toisessa
ulottuvuudessa, pystyy ajattelemaan ja tietää joitakin periaatteita.
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Se ei uskalla tehdä erityisen pahoja asioita, mutta se voi tehdä joitakin
pienempiä pahuuksia. Toisinaan se myös auttaa ihmisiä. Jos se ei tekisi
niin, se olisi täysin kieroutunut, ja silloin se surmattaisiin. Kuinka se
sitten auttaa ihmisiä? Kenties joku pyytää: ”Buddha, ole kiltti ja auta
minua, perheenjäseneni on sairas.” Tällöin se voi avustaa hieman. Se
saa teidät pudottamaan lantteja lahjoituslaatikkoon, koska raha on sen
mielessä. Jos laitatte laatikkoon paljon rahaa, sairas henkilö parantuu
nopeammin. Koska sillä on jonkin verran energiaa, se pystyy hallitsemaan tavallista ihmistä toisesta ulottuvuudesta. Vielä vaarallisempaa
on, jos gongia omaava harjoittaja tulee osoittamaan sille kunnioitustaan.
Mitä tämä harjoittaja haluaa? Rahaa? Ajatelkaapa: kuinka kultivoinnin
harjoittaja voisi himoita rahaa? Jopa pyynnöt perheenjäsenten onnettomuuksien ja sairauksien poistamiseksi ilmentävät sentimentaalista
kiintymystä omaan perheeseen. Haluatte muuttaa muiden ihmisten
kohtaloita, mutta jokaisella on oma kohtalonsa! Jos kumartuessanne
anotte siltä: ”Auta minua rikastumaan hieman” – selvä, se auttaa teitä,
ja se on vieläpä tyytyväinen halustanne saada paljon rahaa, sillä mitä
enemmän pyydätte, sitä enemmän se voi ottaa teiltä pois. Kyse on
tasapuolisesta vaihtokaupasta. Lahjoituslaatikossa on paljon rahaa,
jota muut ihmiset ovat sinne jättäneet, ja se antaa teidän saada osan
siitä. Kuinka tämä tapahtuu? Kenties löydätte yhtäkkiä lompakon tai
työpaikkanne myöntää teille bonuksen. Joka tapauksessa se tekee
kaikkensa järjestääkseen rahan teille jollakin tavoin. Mutta kuinka
se auttaisi teitä ehdoitta? Ei menetystä, ei voittoa. Se ottaa osan
gongistanne, koska se haluaa gongia, tai se saattaa anastaa eliksiirinne
(dān) tai muita kultivoimianne asioita. Näitä se tahtoo.
Toisinaan nämä väärät buddhat ovat hyvin vaarallisia. Monet harjoittajistamme, joiden taivaallinen silmä on auki, luulevat nähneensä
buddhia. Eräs henkilö kertoi nähneensä, että ryhmä buddhia saapui
yhtenä päivänä temppeliin ja että ryhmää johtava buddha oli nimeltään
se-ja-se. Tämä henkilö myös kuvaili, millainen edellisen päivän
ryhmä oli ollut, minkälainen oli tämän päivän ryhmä, ja kuinka uusi
ryhmä saapui pian edellisen ryhmän lähdettyä. Mutta keitä ne olivat?
Kyse on juuri tällaisesta joukosta, jota edellä kuvailin – ne eivät ole
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aitoja vaan vääriä buddhia. Näitä tapauksia on todellakin olemassa
varsin paljon.
Tämä ongelma on vielä vaarallisempi, jos se ilmenee temppelissä.
Kun munkit osoittavat kunnioitusta tällaiselle väärälle buddhalle, se
ottaa heistä vastuun: ”Ettekö kunnioitakin minua? Teette sitä vielä
täysin tietoisesti! No, haluatte siis harjoittaa kultivointia? Minä
huolehdin teistä ja järjestän kultivointinne.” Näin ollen se järjestää
asiat heidän puolestaan, mutta minne he menevät, jos he saavat tällaisen
kultivointinsa päätökseen? Yksikään kultivointikoulu korkealla tasolla
ei ota teitä vastaan, kun olette kultivoineet sen järjestelyjen mukaisesti.
Koska se on järjestänyt puolestanne kaiken, olette antaneet tulevaisuutenne sen käsiin. Eikö kultivointinne ole mennyt hukkaan? Olen
sanonut, että ihmisten on nykyään todella vaikea saavuttaa kultivoinnissaan Aitoa Hedelmää. Tämä ilmiö on varsin yleinen. Moni teistä
on nähnyt buddha-valoa tunnetuilla vuorilla ja suurissa jokilaaksoissa.
Suurin osa siitä kuuluu tähän luokkaan. Niillä on energiaa, ja ne voivat
näyttäytyä. Aidot suuret valaistuneet olennot eivät koskaan näyttäytyisi
niin kevytmielisesti.
Menneinä aikoina näitä niin kutsuttuja maallisia buddhia ja maallisia
taoja oli suhteellisesti vähemmän. Nykyään niitä on paljon. Kun ne
tekevät pahoja asioita, korkean tason olennot haluavat hävittää ne,
ja tietäessään olevansa vaarassa ne kiirehtivät buddha-patsaisiinsa
välttääkseen tämän. Yleisesti ottaen suuri valaistunut olento ei
kevytmielisesti puutu tavallista maailmaa hallitseviin periaatteisiin.
Mitä korkeampi on hänen tasonsa, sitä vähemmän hän vaivautuu häiritsemään tavallisten ihmisten periaatteita – hän ei riko niitä vähääkään.
Hän ei yhtäkkiä murskaa buddha-patsasta salamaniskulla, sillä hän ei
tee sellaisia asioita. Näin ollen hän jättää ne rauhaan, kun ne pakenevat
buddha-patsaiden sisään. Ne tietävät henkensä olevan uhattuna, joten
ne pakenevat. Onko näkemänne bodhisattva Guanyin siis aito? Onko
näkemänne buddha oikea? Sitä on todellakin vaikea sanoa.
Niinpä monet teistä ovat esittäneet kysymyksen: ”Mitä meidän
pitäisi tehdä kotonamme oleville buddha-patsaille?” Kenties monet
ovat ajatelleet minua. Jotta auttaisin oppilaitani kultivoimaan ja
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harjoittamaan, kerron teille, että voitte tehdä seuraavalla tavalla.
Ottakaa kirjani (koska siinä on minun kuvani) tai valokuvani. Samalla,
kun pitelette buddha-patsasta käsissänne, tehkää ”suuri lootuskukka”käsimerkki, ja pyytäkää sitten Mestaria tekemään kāiguāng patsaallenne
– siten, kuin esittäisitte pyyntönne minulle. Se tehdään puolessa
minuutissa. Mutta kerron kaikille, että tämä voidaan tehdä vain harjoittajille. Ei kävisi päinsä, jos tekisitte sen sukulaisillenne tai ystävillenne,
sillä me huolehdimme vain harjoittajista. Jotkut ihmiset sanovat
vievänsä kuvani sukulaistensa tai ystäviensä koteihin pitääkseen pahat
henget loitolla heistä. En ole täällä pitääkseni pahoja henkiä loitolla
tavallisista ihmisistä. Tällainen on pahinta epäkunnioitusta, jota voitte
opettajallenne osoittaa.
Kun puhe on maallisista buddhista ja taoista, voimme ottaa esille
toisenkin kysymyksen. Muinaisessa Kiinassa monet harjoittivat
kultivointia kaukaisilla vuorilla tai syvällä metsissä. Miksi heitä ei ole
enää tänä päivänä? Itse asiassa he eivät ole kadonneet. He eivät vain
anna tavallisten ihmisten tietää olemassaolostaan. Heidän lukumääränsä
ei ole lainkaan vähentynyt, ja heillä kaikilla on yliluonnollisia kykyjä.
Kyse ei siis ole siitä, että he olisivat hävinneet jonnekin, vaan siellä he
ovat edelleenkin. Koko maailmassa heitä on yhä useita tuhansia, joista
suurin osa on Kiinassa. He asuvat etenkin tunnetuilla vuorilla ja suurissa
jokilaaksoissa. Myös muutaman muun korkean vuoren liepeillä on
tällaisia harjoittajia. He sulkevat luolansa yliluonnollisilla kyvyillään,
joten ette pysty havaitsemaan heidän olemassaoloaan. Heidän
kultivointinsa on etupäässä varsin hidasta, ja heidän menetelmänsä
ovat melko kömpelöitä, sillä he eivät ole käsittäneet kultivoinnin
harjoittamisen olennaisinta ydintä. Sen sijaan me tähtäämme suoraan
ihmisen mieleen. Harjoitamme kultivointia maailmankaikkeuden
korkeimman luonteen mukaisesti, ja seuraamme maailmankaikkeuden
muotoa. Näin ollen on luonnollista, että gongimme kasvaa nopeasti.
Kultivointimenetelmät muodostavat ikään kuin pyramidin: vain
keskimmäinen polku on Suuri Tie. Pienellä sivupolulla kultivoivan
henkilön xīnxìng ei välttämättä ole korkea. Hän voi saavuttaa gonginsa
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avautumisen, vaikka hän ei olisi kultivoinut korkealle tasolle. Tällaiset
polut ovat kuitenkin kaukana todellisen kultivoinnin Suuresta Tiestä.
Myös tällaisten menetelmien harjoittajat ottavat opetuslapsia ja
siirtävät oppiaan eteenpäin. Koska heidän kultivointimenetelmänsä
avulla voi saavuttaa vain tietyn korkeuden, eikä heidän luonteenlaatunsa ylitä tätä korkeutta, heidän opetuslapsensakaan eivät voi
kultivoida tätä ylemmäs. Mitä lähempänä nämä sivupolut ovat reunaalueita, sitä enemmän niihin kuuluu ohjesääntöjä, ja sitä monimutkaisempaa on harjoittaminen, sillä ne eivät pysty käsittämään kultivoinnin
olennaisinta ydintä. Kultivoinnin harjoittamisessa tärkeintä on xīnxìngin
kultivointi. Niiden harjoittajat eivät kuitenkaan käsitä tätä: he uskovat
koettelemuksien ja kärsimyksen riittävän kultivoinnin harjoittamiseen.
Näin ollen vasta pitkän ajan jälkeen, kultivoituaan satoja vuosia tai
jopa tuhat vuotta, he ovat onnistuneet kohottamaan gongiaan hieman.
Totuus on kuitenkin se, ettei gong ole heidän kärsimystensä tulosta.
Minkälaisen kultivoinnin ansiosta he ovat sitä sitten saaneet? Kyse
on aivan kuin siitä, että tavallisella ihmisellä on paljon kiintymyksiä
nuorena; ajan kulumisen ja vanhuuden myötä hänen kiintymyksensä
karisevat luonnollisesti, kun toiveet tulevaisuudesta haihtuvat. Nämä
sivupolkujen menetelmät toimivat myös tähän perustuen. Koska niiden
harjoittajat pyrkivät edistymään kultivoinnissa istumameditaatioon,
keskittymiskykyynsä ja kärsimysten sietoon tukeutuen, he ovat myös
huomanneet voivansa kasvattaa gongiaan. He eivät kuitenkaan tiedosta,
että pitkän ja ankaran ajanjakson kuluessa heidän tavallisten ihmisten
kiintymyksensä ovat vähitellen karisseet ja että vain luopumalla
asteittain näistä kiintymyksistä heidän gonginsa on kasvanut.
Meidän harjoituksemme tähtää ja osoittaa kuitenkin suoraan näihin
kiintymyksiin, jotta voimme luopua niistä, ja tällä tavoin edistymme
kultivoinnissa hyvin nopeasti. Olen käynyt tietyissä paikoissa, joissa
olen usein tavannut näitä pitkiä aikoja kultivoineita henkilöitä. He
ovat sanoneet: ”Kukaan ei tiedä meidän olevan täällä. Emme aiheuta
sinulle ongelmia tai häiritse sitä, mitä olet tekemässä.” Tällaiset henkilöt
lukeutuvat niihin, jotka ovat suhteellisen hyviä.
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Olemme joutuneet tekemisiin myös joidenkin huonojen tapausten
kanssa, joista kerron esimerkin. Kun olin ensimmäisen kerran pitämässä
140
luentosarjaa Guizhoun maakunnassa, eräs henkilö saapui kesken
luennon ja sanoi, että hänen suurmestarinsa halusi tavata minut. Hän
kuvaili tätä suurmestariaan, sanoi hänen olevan nimeltään se-ja-se
ja että hän oli kultivoinut lukemattomien vuosien ajan. Huomasin,
että tämä henkilö kantoi mukanaan negatiivista (yin) qi’tä, ja hänen
kasvojensa iho oli vahamainen. Sanoin, etten aio tavata häntä ja ettei
minulla ole aikaa tapaamiseen, siis kieltäydyin. Tästä hänen vanha
mestarinsa harmistui kovasti ja alkoi aiheuttaa minulle ongelmia. Hän
häiritsi minua päivittäin. Minä en pidä kamppailusta muiden kanssa,
eikä hän olisi ollut edes sen arvoinen. Kun hän keräsi pahoja asioita ja
toi ne ylleni, minä vain puhdistin ne ja jatkoin sen jälkeen Fa-luentoani.
141
Ming-dynastian kaudella oli eräs taolainen harjoittaja, joka joutui
kultivointinsa aikana käärmeen riivaamaksi. Hän kuoli myöhemmin
saamatta kultivointiaan päätökseen. Käärme otti vallan hänen kehostaan
ja kultivoi ennen pitkää ihmishahmon. Kyseisen henkilön suurmestari
oli juuri se ihmishahmo, jonka tämä käärme oli kehittänyt kultivoinnissaan. Koska hänen todellinen luontonsa ei ollut muuttunut, hän
muutti itsensä valtavaksi käärmeeksi häiritäkseen minua. Ajattelin
hänen todellakin menneen liian pitkälle, joten kaappasin sen käteeni.
Käytin erittäin voimakasta gongia, jota kutsutaan ”liuottavaksi gongiksi”,
ja sulatin sen kehon alaosan vedeksi. Sen yläkeho luikerteli takaisin
sinne mistä oli tullutkin.
Eräänä päivänä hänen toisen sukupolven opetuslapsensa otti
yhteyttä Guizhoun Dafa-opetuskeskuksen vastuuhenkilöön ja sanoi,
että hänen suurmestarinsa halusi tavata tämän naisen. Kyseinen
vastuuhenkilö lähti paikalle ja astui pilkkopimeään luolaan, jossa
hän ei nähnyt mitään. Hän pystyi hädin tuskin erottamaan istuvan
hahmon, jonka silmät loistivat vihreää valoa. Kun silmät avautuivat,
luola kirkastui, ja kun ne sulkeutuivat, se pimeni jälleen. Hahmo sanoi
paikallisella murteella: ”Li Hongzhi on jälleen tulossa. Tällä kertaa
kukaan meistä ei aiheuta sellaisia ongelmia. Olin väärässä. Li Hongzhi
on tullut tarjoamaan pelastusta ihmisille.” Hänen opetuslapsensa
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kysyi: ”Suurmestari, olkaa hyvä ja nouskaa ylös. Mikä on vikana
jaloissanne?” Hän vastasi: ”En pysty enää nousemaan ylös, sillä jalkani
vaurioituivat.” Kun häneltä kysyttiin, millä tavoin ne vaurioituivat,
hän kertoi koko tarinan siitä, kuinka hän aiheutti ongelmia. Vuoden
1993 Aasian terveysmessuilla Pekingissä hän alkoi kuitenkin aiheuttaa
minulle taas harmeja. Koska hän teki pahuuksia kaiken aikaa ja häiritsi
Dafa-opetustani, tuhosin hänet täydellisesti. Kun hänet oli hävitetty,
kaikki hänen seuraajansa halusivat ryhtyä toimenpiteisiin. Sanoin heille
muutamia sanoja, ja he kaikki järkyttyivät ja olivat niin kauhuissaan,
ettei kukaan heistä rohjennut tehdä mitään. Myös he ymmärsivät, mistä
oli kyse. Jotkut heistä olivat yhä täysin tavallisia ihmisiä, vaikka he olivat
harjoittaneet kultivointia jo vuosikausia. Olen kertonut nämä muutamat
esimerkit, jotta ymmärtäisitte paremmin, mistä kāiguāngissa on kyse.
Loitsujen harjoittaminen (zhùyoú kē)
Mitä on zhùyoú kē? Monet ihmiset kultivoinnin maailmassa ovat
opettaneet sitä osana kultivointia. Itse asiassa se ei kuulu kultivointiharjoitusten piiriin. Kyse on eräänlaisista salaisista ohjeista, loitsuista
ja tekniikoista, joita on siirretty eteenpäin. Sen käyttämiin muotoihin
kuuluvat maagisten symbolien piirtäminen, suitsukkeiden polttaminen,
pienten paperinpalojen polttaminen, loitsujen laulanta ja niin edelleen.
Ne voivat parantaa sairauksia. Hoitokeinot ovat hyvin erikoisia. Jos
jollakin henkilöllä on esimerkiksi paise kasvoissaan, zhùyoú kē’n
harjoittaja kastaa siveltimen sinooperista valmistettuun musteeseen
sekä piirtää maahan ympyrän ja ympyrän sisälle rastin. Sitten hän
pyytää kyseistä henkilöä seisomaan ympyrän keskellä ja alkaa laulaa
loitsuja. Tämän jälkeen hän piirtää sinooperiin kastetulla siveltimellään ympyröitä henkilön kasvoille. Piirtäessään hän jatkaa loitsujen
laulamista, ja hän piirtää ja piirtää, kunnes hän lopuksi tekee siveltimellä
täplän paiseeseen. Tämä tapahtuu samalla, kun hän lopettaa laulunsa.
Sitten hän kertoo tälle henkilölle, että hänet on parannettu. Henkilö
tunnustelee paisetta ja huomaa sen todella olevan vähän pienempi,
eikä se enää tunnu kipeältä – hoito on siis toiminut. Tällä tavoin

188

Viides luento

voidaan parantaa pieniä vaivoja, mutta vakaville taudeille he eivät pysty
tekemään mitään. Minkälaista hoitokeinoa voidaan käyttää, jos valitatte
kipua kädessä? Parantaja alkaa laulaa loitsuja ja pyytää teitä levittämään
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kätenne. Sitten hän puhaltaa kyseisen käden hegu-pisteeseen ja saa
ilman kulkemaan ulos toisen käden hegu-pisteestä. Tunnette tuulahduksen, ja kun kosketatte kättänne, se ei enää tunnu yhtä kipeältä.
Muitakin vastaavia menetelmiä on olemassa, esimerkiksi paperinpalojen
polttamista, symbolien piirtämistä, amuletteja ja niin edelleen. He
tekevät tällaisia asioita.
Tao-järjestelmän pienet maalliset sivupolut eivät puhu pitkäikäisyyden kultivoinnista. Ne keskittyvät harjoittamaan vain asioita, jotka
liittyvät ennustamiseen, fengshui’hin, pahojen henkien karkottamiseen
ja sairauksien parantamiseen. Pienet maalliset sivupolut käyttävät usein
tällaisia asioita. Ne voivat parantaa sairauksia, mutta niiden käyttämät
keinot eivät ole hyviä. Emme kerro täällä näistä menetelmistä, mutta
Dafaa kultivoivien harjoittajien ei tule käyttää niitä, sillä ne kantavat
mukanaan hyvin huonoja ja alhaisen tason viestejä. Muinaisessa Kiinassa
parannuskeinot jaoteltiin erilaisiin luokkiin: niitä olivat esimerkiksi
murtumien parannuskeinot, akupunktio, hieronta, kiropraktiikka,
akupainanta, qigong-terapia, yrttiparannus ja niin edelleen. Ne
luokiteltiin moniin eri luokkiin. Jokaista parannuskeinoa kutsuttiin
”oppiaineeksi” (kē), ja zhùyoú kē oli kolmastoista oppiaine. Siksi sen
koko nimi on ”zhùyoú’n oppiaine numero kolmetoista” (zhùyoú shísān
kē). Tällainen taikuus ei kuulu meidän kultivointimme piiriin. Siinä ei
ole kyse kultivoinnin myötä kehitetystä gongista; sen sijaan se on vain
eräänlainen tekniikka.
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Kultivoinnin maailmassa esiintyy nimitys ”qigong-psykoosi” , ja suuri
yleisö on kiinnittänyt siihen paljon huomiota. Jotkut puhuvat siitä niin
huolestuttavaan sävyyn, että osa ihmisistä ei uskalla harjoittaa qigongia.
Kun he kuulevat, että qigongin harjoittaminen voi johtaa psykoosiin,
he pelästyvät eivätkä uskalla edes kokeilla sitä. Voin vakuuttaa teille,
että todellisuudessa mitään qigong-psykooseja ei ole olemassakaan.
Varsin monet ihmiset ovat joutuneet henkien tai eläinten
riivaamiksi, koska heidän ajatuksensa eivät ole oikeamielisiä. Heidän
päätajuntansa ei pysty pitämään heitä kurissa, mutta he kuitenkin
luulevat tätä gongiksi. Heidän kehonsa on henkien hallinnassa, mikä
tekee heistä sekavia ja saa heidät huutamaan ja kiljumaan. Kun ihmiset
näkevät tämän, he kuvittelevat qigongin voivan aiheuttaa tällaista
ja pelästyvät niin pahoin, etteivät he itse uskalla enää harjoittaa.
Monet teistä luulevat, että tässä on kyse gongista, mutta kuinka
tämänkaltaiset asiat voisivat kuulua gongin harjoittamiseen? Kyse
on vain eräästä alhaisimmasta tilasta, joka kuuluu parantumisen ja
yleiskunnon tasolle, ja kuitenkin se on hyvin vaarallista. Jos totutte
olemaan tällaisessa tilassa, eikä päätajuntanne koskaan hallitse teitä,
kehonne saattaa joutua aputajuntanne, vieraiden viestien tai kehoon
kiinnittyvien henkien valtaan. Saatatte ajautua joihinkin vaarallisiin
tekoihin ja aiheuttaa kultivointipiireille suurta vahinkoa. Tämä johtuu
oikeamielisyyden puutteesta ja rehentelyn kiintymyksestä – kyse ei ole
qigong-psykoosista. En todellakaan ymmärrä, kuinka joistakin ihmisistä
on tullut qigong-mestareita, sillä hekin puhuvat qigong-psykooseista. Totuus on, ettei gongin harjoittaminen voi johtaa psykoosiin.
Suurin osa ihmisistä on oppinut tämän termin kirjallisuudesta ja
taiteesta, esimerkiksi kung-fu -romaaneista tai vastaavista teoksista.
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Jos ette usko minua, voitte tutkia muinaisia kirjoja tai kultivointikirjoja:
niissä ei puhuta mistään tällaisesta. Kuinka qigong-psykooseja voisi olla
olemassa? Sellaista ei kerta kaikkiaan tapahdu.
Tavallisesti ihmiset uskovat, että qigong-psykoosilla on erilaisia
muotoja. Mainitsin edellä yhden niistä. Koska henkilön ajatukset eivät
ole oikeamielisiä, hän houkuttelee luokseen riivaajahenkiä ja kehittää
kaikenlaisia mielentiloja; hän esimerkiksi tavoittelee jotakin ”qigongtilaa” voidakseen rehennellä muille. Jotkut tavoittelevat suoraan jopa
yliluonnollisia kykyjä, tai kenties he harjoittavat epäaitoa qigongia. He
ovat tottuneet hellittämään päätajunnastaan qigongia harjoittaessaan;
he eivät ole tietoisia mistään ja antavat kehonsa muiden käyttöön; heistä
tulee sekavia, ja he antavat aputajuntansa tai vieraiden viestien hallita
kehoaan, ja sitten he käyttäytyvät kummallisesti. Jos joku käskee heitä
hyppäämään järveen tai alas korkeasta rakennuksesta, he tottelevat.
He itse ovat menettäneet halunsa elää ja luovuttaneet kehonsa muille.
Kyse ei ole ”hairahtumisesta demoniseen tilaan”, vaan siitä, että he ovat
harhautuneet qigong-harjoituksessaan. Sen on aiheuttanut heidän oma,
tarkoitushakuinen toimintansa alusta alkaen. Monet luulevat, että kehon
huojuttaminen kaikkiin suuntiin on qigongin harjoittamista. Totuus on,
että jos joku harjoittaa aitoa qigongia tässä tilassa, se voi johtaa vakaviin
seurauksiin. Tällöin kyse ei ole qigong-harjoituksesta. Se vain heijastaa
tavallisten ihmisten kiintymyksiä ja asioiden tavoittelua.
Toisessa tapauksessa on kyse siitä, kun qi aiheuttaa tukoksen
kehon jollekin alueelle, tai kun qi ei pysty laskeutumaan päälaelta,
ja tämä saa henkilön pelästymään. Ihmiskeho on pieni maailmankaikkeus. Erityisesti Tao-järjestelmän harjoituksissa näitä ongelmia
voi tulla vastaan, kun qi yrittää läpäistä jotakin kulkua. Jos qi ei pysty
läpäisemään kyseistä kulkua, se jää pyörimään tälle alueelle. Kyse ei ole
vain päälaesta, vaan sama pätee kehon kaikkiin osiin. Ihmisen herkin
paikka on kuitenkin päälaella. Qi nousee päälaelle ja laskeutuu jälleen
alas. Jos se ei pysty läpäisemään kulkua, henkilö tuntee päänsä raskaaksi
ja turvonneeksi, aivan kuin hänellä olisi paksu qi-hattu. Hänellä voi olla
myös muita vastaavia tuntemuksia. Qi ei kuitenkaan pysty rajoittamaan
mitään. Se ei aiheuta ihmiselle ongelmia, eikä se johda minkäänlaisiin
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sairauksiin. Jotkut eivät tiedä, mistä qigongissa on todella kyse, ja he
keksivät kaikenlaisia mielikuvituksellisia selityksiä, mikä on lopulta
johtanut sekaannuksiin. Näin ollen jotkut ihmiset ajattelevat, että jos
qi nousee päälaelle eikä tule alas, henkilö joutuu qigong-psykoosiin,
joutuu harhateille, tai jotain vastaavaa tapahtuu. Näin ollen monet ovat
peloissaan.
Jos qi ei pysty laskeutumaan päälaelta, kyseessä on vain ohimenevä
ilmiö. Joidenkin ihmisten tapauksessa se saattaa kestää kauan – ehkä
jopa puoli vuotta. Tällöin henkilö voi pyytää aitoa qigong-mestaria
ohjaamaan sen alas, ja se voi laskeutua tällä tavoin. Jos qigongia harjoitettaessa qi’nne ei pysty läpäisemään kulkua tai tulemaan alas, teidän
pitäisi etsiä syitä omasta luonteenlaadustanne: oletteko juuttuneet
tälle tasolle, ja olisiko teidän aika parantaa xīnxìngiänne? Kun aidosti
parannatte luonteenlaatuanne, huomaatte qi’n tulevan jälleen alas. Jos
painotatte vain gongin muuntumista fyysisessä kehossa huomioimatta
luonteenlaatunne kehittämistä, ongelma jatkuu siihen asti, kunnes
luonteenne paranee. Vasta sitten voi tapahtua kokonaisvaltainen muutos.
Jos qi on todellakin jumissa, se ei aiheuta ongelmia. Yleensä kyse on siitä,
että oma mielenne tekee siitä ongelman. Lisäksi monet ovat kuulleet
epäaidoilta qigong-mestareilta, että asiat voivat mennä vikaan, jos
qi liikkuu päälaelle. Tämä saa heidät pelkäämään, ja tällainen pelko
voi todella aiheuttaa henkilölle vaikeuksia. Kun olette peloissanne,
eikö kyseessä ole eräänlainen kiintymys? Ja kun kiintymyksenne tulee
esille, eikö teidän pitäisi päästä siitä eroon? Mitä enemmän pelkäätte,
sitä enemmän ongelma tuntuu sairaudelta. Tämä kiintymyksenne on
ehdottomasti poistettava. Tällaista tapahtuu, jotta oppisitte tilanteesta,
vapautuisitte pelon kiintymyksestä ja edistyisitte.
Gongin harjoittajat eivät tunne oloaan fyysisesti erityisen mukavaksi
tulevassa kultivoinnissaan. Kehonne kehittävät monia erilaisia gongin
muotoja; ne kaikki ovat hyvin voimakkaita, ja ne liikkuvat jatkuvasti
kehonne sisällä. Ne saavat teidät tuntemaan olonne epämukavaksi
tavalla tai toisella. Syy tähän epämukavuuteen on ennen kaikkea
se, että pelkäätte aina kehossanne olevan joitakin terveysongelmia,
vaikka olette itse asiassa kehittäneet siinä todella voimakkaita asioita.
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Ne kaikki ovat gongia, yliluonnollisia kykyjä ja monia eläviä olentoja.
Kun ne liikkuvat, kehonne voi kihelmöidä, särkeä tai tuntua muulla
tavoin epämukavalta ja niin edelleen. Ääreishermosto on erityisen
herkkä. Kaikenlaisia kultivointitiloja voi ilmaantua. Nämä tuntemukset
jatkuvat, kunnes kehonne on muuttunut kokonaan korkeaenergiaiseksi
aineeksi. Itse asiassa niitä tulisi pitää hyvinä asioina. Jos harjoittajina
pidätte itseänne aina tavallisina ihmisinä ja luulette edelleenkin näiden
asioiden olevan terveysongelmia, kuinka voisitte harjoittaa kultivointia?
Jos ajattelette olevanne tavallisia ihmisiä, kun kohtaatte koettelemuksia
kultivointinne aikana, sanoisin luonteenlaatunne laskeneen tässä
tilanteessa tavallisten ihmisten tasolle. Ainakin kyseisen asian kannalta
olette pudonneet tavallisten ihmisten tasolle.
Todellisina harjoittajina teidän pitäisi tarkastella ongelmia hyvin
korkealta tasolta eikä tulkita niitä tavallisten ihmisten näkökulmasta.
Jos uskotte olevanne sairaita, saatatte jopa todella sairastua. Tämä
johtuu siitä, että kun pidätte sitä sairautena, xīnxìnginne on samalla
tasolla tavallisten ihmisten kanssa. Qigongin harjoittaminen ja aito
kultivointi – edellä mainitusta kultivointitilasta puhumattakaan – eivät
johda terveysongelmiin. Ihmisten terveysongelmat johtuvat 70-prosenttisesti psykologisista tekijöistä ja vain 30-prosenttisesti itse sairaudesta.
Usein henkilö romahtaa psyykkisesti, menettää elämänhalunsa ja tuntee
suuren taakan harteillaan, ja sen jälkeen hänen sairautensa pahenee
merkittävästi. Tämä on tyypillistä. Annan teille esimerkin. Kerran
eräs henkilö kiinnitettiin sänkyyn. Hänen toinen kätensä nostettiin, ja
hänelle kerrottiin, että siihen tehdään viilto, jotta siitä alkaisi vuotaa
verta. Sitten hänen silmänsä sidottiin ja hänen ranteeseensa tehtiin
naarmu (mutta hän ei vuotanut lainkaan verta). Vesihana laitettiin päälle,
jotta hän kuulisi pisaroiden tippuvan. Hän luuli, että kyseessä oli hänen
oma verensä, ja näin ollen tämä mies kuoli jonkin ajan kuluttua. Itse
asiassa hänestä ei valunut verta, vaan hanasta vain pisaroi vettä – hänen
oma mielensä sai hänet kuolemaan. Jos luulette jatkuvasti olevanne
sairaita, saatatte aiheuttaa itsellenne terveysongelmia. Xīnxìnginne on
laskenut tavallisten ihmisten tasolle, ja tavalliset ihmiset saavat tietysti
kaikenlaisia sairauksia.

Kuudes luento

193

Olette harjoittajia, joten jos aina pidätte vaivojanne terveys
ongelmina, olette tosiasiassa pyytäneet niitä. Jos pyydätte näitä
sairauksia, ne pystyvät tunkeutumaan kehoonne. Harjoittajina
luonteenlaatunne täytyy olla korkea, ettekä saisi kaiken aikaa
pelätä, että kyseessä on sairaus. Tällainen pelko on kiintymys, ja se
voi aiheuttaa teille ongelmia yhtä lailla. Henkilön täytyy kultivoinnissaan hävittää karmaa, mikä on tuskallista. Kuinka ihmeessä voisitte
kasvattaa gongianne täydellisessä mukavuudessa? Kuinka pystyisitte
muutoin luopumaan kiintymyksistänne? Kerron teille erään buddhalaisen tarinan. Kerran muuan henkilö oli kestänyt kultivoinnissaan
lukemattomia vaivoja saavuttaakseen arhatin tason. Kuinka hän ei
olisi ollut iloissaan! Hän oli saavuttamassa Aidon Hedelmän ja tulossa
arhatiksi – hän oli poistumassa Kolmesta maailmasta! Kuitenkin myös
tällainen ilo kertoo kiintymyksestä liialliseen innostukseen. Arhatin
pitäisi aina olla ei-toiminnan tilassa, ja hänen mielensä pitäisi olla
vankkumaton. Näin ollen hän putosi ja hänen kultivointinsa epäonnistui.
Koska hän epäonnistui, hänen täytyi aloittaa jälleen alusta. Hän jatkoi
kultivointiaan, ja valtavien ponnistusten jälkeen hän saapui taas samalle
tasolle. Tällä kertaa hän joutui pelon valtaan ja sanoi itselleen: ”Nyt en
saa innostua, muutoin putoan uudelleen.” Tämän pelon vuoksi hän
epäonnistui jälleen. Pelkokin on yhdenlainen kiintymys.
Myös tällainen tilanne on olemassa: kun jotkut ihmiset joutuvat
psykoosiin, heidän sanotaan ”hairahtuneen demoniseen tilaan”. Jotkut
jopa odottavat minun hoitavan heidän psykoosinsa! Sanoisin, että
psykoosissa ei ole kyse sairaudesta, eikä minulla myöskään ole aikaa
hoitaa tällaisia asioita. Miksi niin? Koska psykoottisella henkilöllä ei
ole mitään virusta, eikä hänen kehossaan ole sairaalloisia muutoksia tai
tulehduksia. Minun näkökulmastani kyse ei ole sairaudesta. Psykoottiset
ongelmat ovat merkki siitä, että henkilön päätajunnasta on tullut liian
heikko. Kuinka heikko se voi sitten olla? Se muistuttaa henkilöä, joka
ei pysty koskaan pitämään itseään hallinnassa – sellaisessa tilassa on
psykoottisen henkilön pääsielu. Se ei enää halua hallita kehoa vaan on
jatkuvassa horrostilassa eikä pysy tietoisena. Tässä vaiheessa henkilön
apusielut tai vieraat viestit häiritsevät häntä. Jokaisessa ulottuvuudessa
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on niin monta eri tasoa; kaikenlaiset viestit sekoittavat häntä. Tämän
lisäksi hänen pääsielunsa on voinut syyllistyä pahoihin tekoihin
edellisissä elämissään, ja hänen velkojansa saattavat haluta vahingoittaa
häntä. Kaikenlaisia asioita voi tapahtua. Sanoisimme, että psykoottisissa ongelmissa on kyse tästä. Kuinka voisin parantaa ne puolestanne?
Minun nähdäkseni ihmiset joutuvat oikeaan psykoosiin juuri tällä tavoin.
Mitä asialle voi sitten tehdä? Henkilöä voi opettaa, ja häntä voi auttaa
pysymään tietoisena. Se on toki hyvin vaikeaa. Olette voineet huomata,
että kun psykiatrisen sairaalan lääkäri on antamassa sähkösokkia,
psykoottinen potilas pelästyy niin pahasti, että hän lopettaa välittömästi
hourailunsa. Mistä tämä johtuu? Tällöin henkilön pääsielu on tullut
jälleen tietoiseksi, koska se pelkää sähköiskun saamista.
Tavallisesti ihmiset haluavat jatkaa kultivoinnin harjoittamista,
kun he ovat kerran aloittaneet sen. Jokaisella on buddha-luonto ja
sydämessään toive kultivoida. Kun ihmiset ovat oppineet jonkin
menetelmän, he usein jatkavat sen harjoittamista lopun ikäänsä.
Riippumatta siitä, onnistuvatko he kultivoinnissaan vai eivät, ja
pystyvätkö he saamaan Fa’n vai eivät – tällaisella henkilöllä on
kuitenkin tahto seurata Taoa, ja hän haluaa aina harjoittaa sitä. Kaikki
tietävät hänen harjoittavan qigongia. Ihmiset hänen työpaikallaan,
asuinalueellaan ja naapurissaan tietävät hänen tekevän harjoituksia.
Mutta miettikääpä tätä: kuka harjoitti aitoa kultivointia joitakin vuosia
sitten? Ei kukaan. Vain aidon kultivoinnin harjoittaminen voi muuttaa
elämänne kulun. Kuitenkin tavallinen ihminen harjoittaa qigongia
vain parantaakseen sairauksiaan ja pysyäkseen hyvässä kunnossa.
Kuka muuttaisi hänen elämänsä kulun? Koska hän on tavallinen
ihminen, hän sairastuu jonakin päivänä äkillisesti tai joutuu muihin
vaikeuksiin. Voi olla, että hän eräänä päivänä joutuu psykoosiin tai
kuolee. Tavallisen ihmisen elämä on juuri tällaista. Vaikka voitte nähdä
jonkun harjoittamassa qigongia puistossa, hän ei kultivoi aidosti. Hän
haluaisi harjoittaa kultivointia korkeille tasoille, mutta koska hän ei
ole saanut aitoa Fa’ta, hän ei pysty edistymään. Hänellä on vain tämä
toive harjoittaa korkeille tasoille, mutta kaikesta huolimatta hän
on yhä qigongin harjoittaja parantumisen ja yleiskunnon alatasolla.
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Kukaan ei muuta hänen elämänsä kulkua, joten hänellä tulee olemaan
terveysongelmia. Jos hän ei suhtaudu hyveeseen (dé) vakavasti, hän ei
edes parane. Asia ei ole niin, ettei henkilö voisi enää sairastua, jos hän
vain harjoittaa qigongia.
Henkilön täytyy aidosti harjoittaa kultivointia ja kiinnittää todella
huomiota luonteenlaatuunsa. Terveysongelmista voi päästä vain, kun
harjoittaa kultivointia aidosti. Qigong ei ole mitään yksinkertaista
voimistelua, vaan se ylittää tavallisten ihmisten tason, joten sen harjoittajien täytyy mukautua korkeampiin periaatteisiin ja mittapuihin. Vasta
sen jälkeen, kun nämä ehdot on täytetty, harjoittaja voi saavuttaa
päämääränsä. Monet ihmiset eivät kuitenkaan toimi näin, ja he ovat
yhä tavallisia ihmisiä, joten ajan tullen he sairastelevat edelleen. Eräänä
päivänä tällainen henkilö saattaa saada äkillisen aivoveritulpan tai jonkin
muun sairauden, tai kenties hän joutuu psykoosiin. Kaikki kuitenkin
tietävät hänen tekevän qigong-harjoituksia. Näin ollen ihmiset sanovat,
että hän on qigongin vuoksi ”hairahtunut demoniseen tilaan”, ja he
lyövät häneen tämän leiman. Ajatelkaapa – onko tämä kovin oikeudenmukaista? Maallikot eivät tiedä, mistä on kyse, ja jopa asiantuntijoiden
ja monien qigongin harjoittajien on vaikea ymmärtää todellisia syitä.
Jos kyseinen henkilö joutuu psykoosiin kotonaan, se ei välttämättä
aiheuta niin paljon ongelmia, vaikka muut joka tapauksessa sanovat sen
aiheutuneen qigongista. Jos psykoottisia ongelmia ilmenee harjoituspaikalla, seuraukset ovat kauheita. Tapaukseen lyödään iso leima, josta
on mahdotonta päästä eroon. ”Qigong aiheuttaa mielisairautta” – lehdet
kirjoittavat jopa tällaista. Jotkut ihmiset vastustavat qigongia sokeasti
ja sanovat: ”Katsokaa, hetki sitten hän vaikutti olevan aivan kunnossa
harjoittaessaan qigongia, ja nyt hänestä on tullut tällainen.” Tavalliselle
ihmiselle tapahtuvat asiat on tarkoitettu tapahtuviksi. Ehkä hänellä on
muunlaisia terveysongelmia tai hän joutuu muihin ongelmiin. Onko
aiheellista syyttää kaikesta qigongia? Entä lääkärit sairaalassa – koska
he ovat lääkäreitä, pitäisikö heidän olla sairastumatta koko elämänsä
aikana? Kuinka asian voisi ymmärtää näin?
Tämän vuoksi sanon, että monet ihmiset eivät lainkaan tiedä, mistä
aidossa qigongissa on kyse. He eivät tunne sen periaatteita ja sanovat
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siitä perusteettomia asioita. Heti, kun joitakin ongelmia ilmenee, he
lyövät qigongiin kaikenlaisia leimoja. Koska qigong on ollut yhteiskunnassa suosittua vasta vähän aikaa, monilla ihmisillä on siitä
itsepintaisia näkemyksiä, joten he hyökkäävät sitä vastaan ja torjuvat
sen. Kuka tietää, mitä heillä on mielessään. Qigong ärsyttää heitä, aivan
kuin sillä olisi suoraan jotain tekemistä heidän kanssaan. Kun joku
mainitsee sanan ”qigong”, he nimittävät sitä välittömästi humpuukiksi.
Qigong on tieteenala – se on korkeampaa tiedettä. Kyse on vain siitä,
että tällaisten ihmisten asenne on todella itsepäinen ja heidän tietonsa
on liian rajallista.
Eräs toinen tapaus kultivoinnin maailmassa on niin kutsuttu ”qigongtila” (qìgōng tài). Siihen joutuneet henkilöt vaikuttavat hieman kummallisilta, mutta he eivät ole ”hairahtuneet demoniseen tilaan”. He ovat
täysin järjissään. Selitän teille ensin, mistä tässä qigong-tilassa on kyse.
Tiedättehän, että gongin harjoittamisessa henkilön synnynnäisellä
perustalla on suuri merkitys. Kaikkialla maailmassa on uskonnollisia
ihmisiä. Kiinassa monet ovat vuosituhansien ajan uskoneet buddhalaisuuteen tai taolaisuuteen, ja he ovat aina ajatelleet, että hyvä palkitaan
hyvällä ja paha rangaistaan pahalla. Jotkut ihmiset eivät kuitenkaan
usko tähän. Erityisesti suuren kulttuurivallankumouksen aikoihin
kaikki tällainen tuomittiin ja luokiteltiin taikauskoksi. Jotkut ajattelevat,
että kaikki se, mitä he eivät pysty ymmärtämään, tai mitä he eivät ole
oppineet kirjoista, tai mitä nykytiede ei vielä ole havainnut tai käsittänyt,
on taikauskoa. Muutamia vuosia sitten tällaisia ihmisiä oli paljon,
mutta nyt heitä on suhteellisesti vähemmän. Tämä johtuu siitä, että
on olemassa ilmiöitä, joiden olemassaoloa ei haluta tunnustaa, mutta
jotka ovat jo selvästi ilmenneet ulottuvuudessamme. Ette rohkene
tarkastella niitä suoraan, mutta nyt ihmisillä on rohkeutta puhua niistä.
Kuulemansa ja näkemänsä perusteella ihmiset tuntevat myös joitakin
qigongin harjoittamiseen liittyviä ilmiöitä.
Jotkut ihmiset ovat niin ahdaskatseisia, että kun mainitsette heille
qigongista, he nauravat teille sydämensä pohjasta. He pitävät teitä
taikauskoisina ja suorastaan naurettavina. Heti, kun puhutte joistakin
qigongin ilmiöistä, he ajattelevat teidän olevan täysin oppimattomia.
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Vaikka tällaisella henkilöllä on vahvoja ennakkoluuloja, hänen synnynnäinen perustansa ei välttämättä ole huono. Jos hänen synnynnäinen
perustansa on hyvä ja hän harjoittaa qigongia, hänen taivaallinen
silmänsä saattaa kenties avautua hyvin korkealle tasolle, ja ehkä hänen
yliluonnollisia kykyjään tulee esille. Hän ei usko qigongiin, mutta
hän ei voi olla varma siitä, etteikö hän koskaan sairastuisi. Kun hän
sairastuu, hän menee sairaalaan; jos länsimainen lääketiede ei pysty
parantamaan häntä, hän menee tapaamaan perinteistä kiinalaista
lääkäriä. Jos kiinalainen lääkärikään ei pysty auttamaan, eikä mistään
kansanparannuskeinostakaan ole apua, hän ajattelee qigongia ja
pohtii mielessään: ”Kokeilen onneani ja otan selvää, voisiko qigong
lopultakin parantaa sairauteni.” Melkoisen epäröinnin jälkeen hän tulee
kokeilemaan sitä. Koska hänen synnynnäinen perustansa on hyvä, hän
harjoittaa alusta alkaen erittäin hyvin. Kenties joku mestari kiinnostuu
hänestä ja korkeammat olennot toisessa ulottuvuudessa auttavat häntä.
Yhtäkkiä hänen taivaallinen silmänsä avautuu tai hän on osittaisen valaistumisen tilassa. Kun hänen taivaallinen silmänsä avautuu hyvin korkealle
tasolle, hän pystyy äkkiä näkemään tiettyjä maailmankaikkeuden
totuuksia, ja tämän lisäksi hänellä on joitakin yliluonnollisia kykyjä.
Kun tällainen henkilö näkee näitä ilmiöitä, millä tavoin ajattelette
hänen selviytyvän? Minkälaisessa mielentilassa arvelette hänen olevan?
Asiat, joita hän on aina pitänyt taikauskona – täysin mahdottomina ja
naurettavina, kun muut ovat puhuneet niistä – näyttäytyvät selvästi
hänen omien silmiensä edessä, ja hän on todella yhteydessä niihin.
Hänen mielensä ei kestä sitä, sillä henkinen paine on liian suuri, eivätkä
muut ihmiset pysty hyväksymään hänen puheitaan. Kuitenkin hänen
ajattelunsa on yhä loogista. Hän ei vain pysty löytämään tasapainoa
molempien puolien välillä. Hän tajuaa, että ihmiskunnan yleisesti
tekemät asiat ovat virheellisiä, kun taas toinen puoli on useimmiten
oikeassa. Jos hän seuraa tämän toisen puolen periaatteita, ihmiset
taas sanovat hänen olevan väärässä. He eivät ymmärrä häntä, joten he
sanovat hänen joutuneen qigong-psykoosiin.
Itse asiassa tällä henkilöllä ei ole mitään qigong-psykoosia. Suurin
osa meistä, jotka harjoitamme qigongia, ei ehdottomasti koe mitään
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tällaista. Vain hyvin ahdaskatseiset ihmiset voivat kokea tällaisen
qigong-tilan. Täällä olevista ihmisistä suurella osalla on taivaallinen
silmä avautunut – heitä on varsin paljon. He ovat todella nähneet
asioita toisissa ulottuvuuksissa, eivätkä he ole tyrmistyneitä, vaan he
tuntevat olevansa aivan kunnossa. Heidän mielensä ei järkyty tällaisista
asioista, ja näin ollen tämä ”qigong-tila” ei tule esille. Jos joku joutuu
tällaiseen qigong-tilaan, hän on aivan rationaalinen ja puhuu asioista
järkevästi ja loogisesti. Tavalliset ihmiset eivät vain usko sitä, mitä hän
sanoo. Kenties hän kertoo nähneensä jonkun, joka on jo edesmennyt,
ja että tämä henkilö käski hänen tehdä jotakin. Kuinka tavalliset ihmiset
uskoisivat tätä? Myöhemmin hän ymmärtää, että hänen tulisi pitää
tällaiset asiat omana tietonaan eikä puhua niistä muille. Kun hän pystyy
löytämään tasapainon kahden puolen välillä, kaikki on aivan kunnossa.
Tyypillisesti tällaisilla ihmisillä on myös yliluonnollisia kykyjä. Tässä ei
myöskään ole kyse ”hairahtumisesta demoniseen tilaan”.
On olemassa vielä eräs tilanne, jota nimitetään ”totuudelliseksi
hulluudeksi” (zhēnfēng), ja se on äärimmäisen harvinaista. Tämä
”totuudellinen hulluus” ei itse asiassa tarkoita todellista hulluksi
tulemista. Sen sijaan se viittaa ”totuuden kultivointiin”. Millaista on
totuudellinen hulluus? Sanoisin, että kultivoinnin harjoittajien joukossa
sen kokee ehkä yksi sadastatuhannesta ihmisestä. Tällaisia henkilöitä
on todella harvassa. Se ei ole mikään yleinen asia, eikä sillä myöskään
ole mitään vaikutusta yhteiskuntaan.
Normaalisti ”totuudelliseen hulluuteen” liittyy eräs välttämätön
edellytys: henkilön synnynnäisen perustan täytyy olla erinomainen, ja
hänen täytyy olla varsin vanha. Koska hän on jo ikääntynyt, hänellä ei
ole enää tarpeeksi aikaa kultivoida ja harjoittaa. Erinomaisen luonteenlaadun omaavat ihmiset ovat yleensä tulleet jonkin tehtävän vuoksi
korkealta tasolta. Kaikki pelkäävät tulla tähän tavalliseen maailmaan
– kun heidän muistinsa on pyyhitty, he eivät tunnista enää ketään. Kun
he saapuvat tähän tavallisten ihmisten sosiaaliseen ympäristöön, kaikenlaiset ihmisten aiheuttamat häiriöt saavat heidät tavoittelemaan mainetta
ja voittoa, ja he jatkavat putoamista, eivätkä he pysty enää lainkaan
kohottamaan itseään. Tämän vuoksi kukaan ei uskalla tulla tänne;
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kaikki pelkäävät tätä. Jotkut ovat tästä huolimatta tulleet, ja he eksyvät
tavallisten ihmisten keskuuteen. He ovat putoamassa ja syyllistyneet
elämänsä aikana kaikenlaisiin vääriin tekoihin. Kun henkilö taistelee
ja kilpailee elämässään oman voittonsa puolesta, hän syyllistyy moniin
pahuuksiin ja jää muille runsaasti velkaa. Hänen mestarinsa näkee,
144
että hän on vajoamassa. Kuitenkin hän on joku, jolla on jo Hedelmä ,
eikä hänen voida antaa pudota niin helposti! Mitä voidaan tehdä?
Hänen mestarinsa on hyvin huolissaan, mutta ei ole olemassa muita
keinoja, joilla tämä henkilö saataisiin kultivoimaan. Mistä hän voisi
tässä vaiheessa löytää mestarin? Hänen täytyy kultivoida pystyäkseen
palaamaan takaisin alkuperäänsä. Tämä on kuitenkin helpommin
sanottu kuin tehty, eikö niin? Kaiken lisäksi hän on ikääntymässä, eikä
hänellä ole tarpeeksi aikaa kultivointiin. Mistä hän pystyisi löytämään
sekä mieltä että kehoa kultivoivan harjoitusmenetelmän?
Vain, jos tämän henkilön synnynnäinen perusta on todellakin
erinomainen ja olosuhteet ovat näin erikoislaatuiset, hänelle voidaan
saada aikaan ”totuudellinen hulluus”. Toisin sanoen, kun mitään muuta
toivoa ei enää ole siitä, että hän pystyisi itse palaamaan alkuperäänsä,
voidaan turvautua tähän menetelmään, ja hänestä voidaan tehdä
hullu. Tietyt osat hänen aivoistaan suljetaan. Me ihmiset emme pidä
esimerkiksi kylmyydestä ja liasta, joten kylmyyttä ja likaa karttavat
osat hänen aivoistaan suljetaan. Kun nämä alueet eivät ole käytössä,
kyseisellä henkilöllä näyttää olevan ongelmia mielenterveytensä
kanssa, ja hän alkaa todella käyttäytyä kuin hullu. Tällaiset ihmiset
eivät kuitenkaan yleensä tee pahuuksia, eivätkä he loukkaa tai lyö
muita ihmisiä. Sen sijaan he usein tekevät hyviä tekoja, mutta itseään
kohtaan he ovat hyvin julmia. Koska he eivät tunne kylmyyttä, he
juoksevat keskitalvella lumessa paljain jaloin ja ohuissa vaatteissa.
Heidän jalkansa jäätyvät, halkeilevat ja vuotavat verta. Ja koska he eivät
ymmärrä likaisuutta, he jopa syövät ulosteita ja juovat virtsaa. Tiesin
aiemmin erään ihmisen, joka söi hyvällä ruokahalulla jäistä hevosenlantaa. He pystyvät sietämään kärsimyksiä, joita ihmiset eivät tavallisesti
pystyisi tietoisesti kestämään. Ajatelkaa, kuinka paljon he joutuvat
kärsimään tämän hulluutensa vuoksi. Tietysti tällaisilla ihmisillä on

200

Kuudes luento

usein yliluonnollisia kykyjä, ja useimmiten he ovat vanhoja naisia.
145
Aiemmin naisten jalat sidottiin, jotta niistä tulisi pienemmät. Eräs
tällainen nainen pystyi kuitenkin keveästi hyppäämään yli kaksimetrisen
muurin ylitse. Kun hänen perheensä huomasi, että hän oli tullut hulluksi
ja karkasi aina omille teilleen, he halusivat lukita hänet sisälle. Mutta
kun perhe lähti ulos, tämä nainen avasi lukitun oven vain osoittamalla
lukkoa sormellaan, ja sitten hän karkasi jälleen. Myöhemmin hänet
laitettiin rautakahleisiin. Kun muut lähtivät pois, hän ravisteli kahleet
helposti yltään. Häntä oli mahdotonta hillitä. Tällä tavoin hän kärsi
monia koettelemuksia. Koska hän kärsi paljon ja ankarasti, hän oli pian
maksanut velkansa tekemistään vääryyksistä. Yleensä siihen ei kulu yli
kolmea vuotta, ja usein se on ohi vuodessa tai parissa, mutta siedetyn
kärsimyksen määrä on hirvittävä. Sen jälkeen nämä ihmiset ymmärtävät,
mistä oli kyse. Koska heidän kultivointinsa on saapunut päätökseen,
heidän gonginsa avautuu ja kaikenlaiset jumalalliset kyvyt tulevat esille.
Nämä tapaukset ovat äärimmäisen harvinaisia. Niitä on ollut historian
kuluessa, mutta kyse ei ole mistään sellaisesta, joka olisi sallittua keskinkertaisen synnynnäisen perustan omaaville ihmisille. Olette mahdollisesti kuulleet hulluista munkeista ja hulluista taolaisista. Heitä on
todella ollut historiallisesti olemassa; näitä tapauksia on dokumentoitu.
Klassisia kertomuksia on paljon – yksi niistä kertoo esimerkiksi hullusta
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munkista, joka ajoi luudalla ministeri Qin Huin ulos temppelistä, ja
myös hulluista taolaisista on näitä tarinoita.
Mitä tulee qigong-psykoosiin (zǒuhuǒ rùmó), voimme sanoa, että
kyse on todellakin pötypuheesta. Jos joku pystyisi aidosti kävelemään
tuleen (zǒu huǒ), sanoisin tällaisen henkilön todella olevan jotakin.
Jos hän onnistuisi sylkemään tulta, sytyttämään jotakin vain kättään
ojentamalla, tai jos hän pystyisi sytyttämään savukkeen sormellaan,
kutsuisin sitä pikemminkin yliluonnolliseksi kyvyksi!
Demoninen häirintä kultivoinnissa
Mitä on ”demoninen häirintä kultivoinnissa”? Se tarkoittaa, että kun
harjoitamme kultivointia, olemme helposti alttiita erilaisille häiriöille.

Kuudes luento

201

Kuinka qigongin harjoittaminen voi houkutella demonisia häiriöitä?
Totuus on, että kultivoinnin harjoittaminen on hyvin vaikeaa. Ette
yksinkertaisesti pystyisi onnistumaan aidossa kultivoinnissa ilman
fǎshēnini suojelua. Elämänne voisi olla vaarassa heti, kun astutte
ulos ovesta. Ihmisen pääsielu ei katoa, joten on mahdollista, että
olette aiempien elämienne sosiaalisessa kanssakäymisessä jääneet
muille velkaa, käyttäneet muita hyväksenne tai tehneet toisenlaisia pahoja tekoja. Näin ollen velkojanne tulevat teidän peräänne.
Buddhalaisuudessa sanotaan, että ihmisen elämä on karman takaisinmaksua. Jos olette jääneet jollekin velkaa, hän hakee teiltä saatavansa;
jos hän saa sitä liikaa, hän palauttaa teille seuraavalla kerralla ylijäämän.
Jos poika ei kunnioita vanhempiaan, he vaihtavat osia seuraavassa
elämässä. Tällä tavoin roolit kiertävät kerrasta toiseen. Me olemme
kuitenkin todella pystyneet havaitsemaan demonista häirintää,
joka estää teitä harjoittamasta qigongia. Kaikilla näillä asioilla on
syy-seuraussuhteensa; ne eivät ole täysin perusteettomia, eikä niiden
olemassaoloa sallittaisi ilman syytä.
Kaikkein yleisin demonisen häirinnän muoto on seuraavanlainen.
Ennen kuin teette harjoituksia, ympäristönne on varsin rauhallinen.
Kun olette kerran oppineet menetelmän, harjoitatte sitä mielellänne
säännöllisesti. Mutta kun istahdatte meditoimaan, huomaatte äkkiä, että
ulkona ei enää ole rauhallista. Autot tööttäävät torviaan, joku kävelee
rappukäytävässä, joku puhuu, ovia paiskotaan, joku laittaa radion
päälle – enää ei olekaan hiljaista. Jos ette tee harjoituksia, ympäristö on
varsin rauhallinen, mutta kun aloitatte qigongin, tilanne muuttuu. Moni
teistä ei ole miettinyt pidemmälle, mitä on tapahtumassa. Se tuntuu
yksinkertaisesti oudolta, ja teitä harmittaa, kun ette voi keskittyä harjoituksiin. Tämä ”outous” saa teidät lopettamaan harjoitukset. Kyse on
teitä häiritsevistä demoneista – ne ohjaavat ihmisiä aiheuttamaan teille
häiriöitä. Tämä on yksinkertaisin häirinnän muoto, ja sen tavoitteena
on estää teitä harjoittamasta. Aiotte harjoittaa qigongia ja saavuttaa
Taon, mutta ettekö aio hyvittää niitä asioita, jotka olette jääneet velkaa?
Demonit eivät salli tätä, joten ne eivät anna teidän harjoittaa qigongia.
Tällaista kuitenkin ilmenee vain tietyllä tasolla; jonkin ajan kuluttua
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tämän ilmiön olemassaoloa ei enää sallita. Toisin sanoen, kun velat
ovat kuluneet pois, niillä ei enää ole oikeutta häiritä teitä. Tämä on
sen ansiota, että Falun Dafaamme kultivoivat ihmiset edistyvät varsin
nopeasti, ja he saavuttavat nopeita läpimurtoja tasossaan.
On olemassa myös toisenlainen demonisen häirinnän muoto.
Tiedätte, että qigongia harjoittamalla taivaallinen silmä voi avautua.
Kun joidenkin ihmisten taivaallinen silmä avautuu, he näkevät pelottavia
näkymiä tai kammottavia hahmoja tehdessään harjoituksia kotona.
Joillakin niistä on pitkä, sotkuinen tukka, jotkut haluavat taistella
kanssanne kuolemaan asti, ja jotkut jopa tekevät kaikenlaisia karmivia
liikkeitä. Toisinaan henkilö voi nähdä niiden roikkuvan ulkona
ikkunaansa vasten, mikä vaikuttaa kauhistuttavalta. Miksi sellaista voi
tapahtua? Ne kaikki ovat demonisen häirinnän muotoja. Nämä asiat ovat
kuitenkin erittäin harvinaisia Falun Dafa -koulukunnassamme: tällaista
tapahtuu tuskin yhdelle ihmiselle sadasta. Suurin osa harjoittajista ei
koskaan joudu tähän tilanteeseen. Siitä ei ole meidän harjoituksemme
kannalta mitään hyötyä, joten niiden ei anneta häiritä teitä tällä tavoin.
Tavallisissa harjoituksissa tämä on kaikkein yleisin ilmiö, ja se myös
kestää varsin kauan. Jotkut ihmiset eivät tämän vuoksi uskalla harjoittaa
qigongia – he ovat liian peloissaan. Usein ihmiset tekevät harjoituksia illalla tai yöllä hyvin rauhallisessa ympäristössä. Jos joku näkee
äkkiarvaamatta edessään olennon, jonka kasvot ovat jotain demonin
ja ihmisen väliltä, hän pelästyy niin pahoin ettei uskalla enää harjoittaa.
Yleisesti ottaen tällaista ei tapahdu meidän Falun Dafassamme, mutta
harvinaisia poikkeuksia on olemassa, sillä joidenkin ihmisten tilanteet
ovat todella erikoislaatuisia.
Eräs tapaus liittyy harjoituksiin, joissa on kyse sekä sisäisestä että
ulkoisesta kultivoinnista. Niihin kuuluu sisäisen kultivoinnin lisäksi
jonkin kamppailulajin harjoittaminen. Tällaiset menetelmät ovat melko
tyypillisiä Tao-järjestelmässä. Kun joku seuraa tällaista tietä, hän kohtaa
usein demonisia häiriöitä, jotka eivät liity tavallisiin menetelmiin.
Kyse on siis ainoastaan sisäistä ja ulkoista kultivointia samanaikaisesti
harjoittavista menetelmistä eli kamppailulajeihin liittyvistä harjoituksista. Jotkut nimittäin etsivät tällaista henkilöä otellakseen hänen
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kanssaan. Maailmassa on monia ihmisiä, jotka kultivoivat taoa; monet
heistä opiskelevat kamppailulajeja sekä harjoittavat sisäistä ja ulkoista
kultivointia. Kamppailulajien harjoittajat voivat myös kasvattaa
gongiaan. Minkä vuoksi? Jos tällainen henkilö hylkää tiettyjä kiintymyksiään – erityisesti kiintymyksensä maineeseen ja mammonaan
– hänen gonginsa voi kasvaa. Kestää kuitenkin kauan, ennen kuin
hän pääsee eroon kilpailunhalustaan. Hän pääsee siitä eroon vasta
varsin myöhään, ja tämän vuoksi hän tekee helposti tällaisia asioita –
sellaista voi vielä tapahtua, vaikka hän olisi saavuttanut tietyn tason.
Kun hän istuu meditaatiossa puoliksi tietoisena, hän tietää jonkun
muun olevan juuri harjoittamassa gongia. Näin ollen hänen alkusielunsa
poistuu kehosta haastaakseen tämän henkilön ja nähdäkseen, kumman
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kung-fu on parempi, joten nämä kaksi ottelevat keskenään toisissa
ulottuvuuksissa. On myös muita, jotka tulevat tällaisen henkilön
luokse haastamaan hänet ja taistelemaan. Jos hän kieltäytyy, he todella
yrittävät tappaa hänet, joten he ottelevat loputtomasti. Heti, kun tämä
henkilö nukahtaa, joku tulee hänen luokseen ja haluaa ottelua, ja sen
vuoksi hän ei saa levätyksi koko yönä. Itse asiassa juuri silloin hänen
olisi aika päästää irti kilpailunhalustaan. Jos hän ei luovu siitä, sama
tilanne toistuu kerta toisensa jälkeen; jos hän jatkaa sillä tavoin, hän
ei vuosienkaan jälkeen pysty siirtymään tasoltaan eteenpäin. Tämän
seurauksena hän ei enää pysty jatkamaan qigongia, ja hän on kuluttanut
niin paljon energiaa, että hänen fyysinen kehonsa on voimaton.
Pahimmassa tapauksessa hän on menettänyt kaikki voimansa. Tällaiset
tapaukset kuuluvat siis menetelmiin, jotka harjoittavat samanaikaisesti
sekä sisäistä että ulkoista kultivointia, ja ne ovat varsin yleisiä. Meidän
sisäisessä kultivoinnissamme näitä asioita ei esiinny, eikä niiden sallita
tapahtuvan. Muutamat edellä mainitsemani muodot ovat melko
tyypillisiä.
Lisäksi on vielä olemassa eräs demonisen häirinnän muoto, jonka
joutuvat kohtaamaan kaikki, myös meidän menetelmämme harjoittajat.
Se on hekumallisuuden demoni. Kyse on hyvin vakavasta asiasta.
Tavallisessa yhteiskunnassa on aviollisia suhteita miehen ja naisen
välillä, ja tämän ansiosta ihmiset voivat varmistaa sukunsa jatkumisen.
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Tällä tavoin ihmiskunta kulkee eteenpäin. Tässä ihmisten yhteiskunnassa
on sentimentaalisuutta, joten tavallisten ihmisten osalta nämä asiat
kuuluvat Taivaan ja Maan muuttumattomaan järjestykseen. Ihmisillä
on nimittäin tunteita: esimerkiksi suuttumus on tunne, ja niin ovat
myös onni, rakkaus, viha, halu tehdä joitakin asioita, haluttomuus
tehdä joitakin muita asioita, kiintymys johonkin tiettyyn ihmiseen,
erilaiset mieltymykset ja epämieltymykset – kaikki on sentimentaalista,
ja tavalliset ihmiset elävät ainoastaan näiden tunteidensa vuoksi. Mutta
mitä tulee harjoittajiin – mitä tulee niihin henkilöihin, jotka ovat tavallisuuden yläpuolella – asioita ei enää pitäisi arvioida näiden periaatteiden
mukaisesti, vaan niistä tulisi murtautua ulos. Näin ollen moniin tunteista
aiheutuviin kiintymyksiin pitää suhtautua kevyesti, ja lopulta niistä tulee
päästää kokonaan irti. Kaikki halut, himot ja vastaavat asiat ovat vain
inhimillisiä kiintymyksiä, ja niistä kaikista pitäisi päästä eroon.
Meidän menetelmässämme niiden ihmisten, jotka harjoittavat
kultivointia tavallisessa yhteiskunnassa, ei vaadita ryhtyvän munkeiksi
tai nunniksi. Nuorten harjoittajien on hyvä perustaa edelleenkin
perheitä. Millä tavoin siis suhtaudumme tähän asiaan? Olen sanonut,
että oppisuuntamme tähtää suoraan ihmisen sydämeen. Kyse ei ole
siitä, että meidän täytyisi tosiasiassa menettää mitään aineellista. Sitä
vastoin demonit voivat karaista luonteenlaatuanne, kun olette tavallisten
ihmisten aineellisten hyötyjen ympäröimiä. Xīnxìnginne on se, joka
todella paranee. Jos pystytte luopumaan kiintymyksestänne, pystytte
päästämään irti kaikesta. Kun teitä näin ollen pyydetään luopumaan
aineellisista hyödyistä, pystytte siihen luonnollisesti. Mutta jos ette
onnistu luopumaan kiintymyksistänne, ette pysty luopumaan mistään.
Tämän vuoksi kultivoinnin todellinen tarkoitus on mielenne kultivointi.
Luostareissa harjoitettava kultivointi pakottaa teidät luopumaan
asioista, ja tämänkin tarkoituksena on saada teidät luopumaan kiintymyksistänne. Teidät pakotetaan irtautumaan näistä asioista täydellisesti, ettekä saa edes ajatella niitä. Tämä on heidän lähestymis
tapansa. Me emme kuitenkaan edellytä teidän valitsevan tällaista
polkua. Sen sijaan pyydämme teitä suhtautumaan kevyesti aineellisiin
etuihin, jotka ovat välittömästi edessänne. Tämän vuoksi ne, jotka
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onnistuvat kultivoinnissaan meidän koulukunnassamme, ovat kaikkein
vakaimmalla pohjalla. Emme pyydä teitä kaikkia ryhtymään munkeiksi
tai nunniksi. Kultivoimme tavallisten ihmisten keskuudessa, ja kun
menetelmämme tulevaisuudessa leviää laajemmalle, ei kävisi päinsä,
jos kaikki ryhtyisivät jonkinlaisiksi näennäismunkeiksi. Kaikki Falun
Dafan harjoittajat eivät saa alkaa sellaisiksi. Kun harjoitatte kultivointia,
edellytämme teiltä erästä asiaa: vaikka harjoitatte, ja puolisonne ei
välttämättä tee niin, ette saa ottaa avioeroa vain harjoituksenne vuoksi.
Toisin sanoen meidän pitäisi suhtautua tähän asiaan kevyesti eikä antaa
sille niin paljon painoarvoa kuin tavalliset ihmiset. Erityisesti tänä
päivänä ruokottomat asiat häiritsevät ihmisiä niin kutsutun seksuaalisen
vapautumisen vuoksi. Jotkut ovat näistä asioista erittäin kiinnostuneita.
Harjoittajina emme pidä niitä lainkaan tärkeinä.
Korkean tason näkökulmasta maailman ihmiset oikeastaan rämpivät
mudassa tajuamatta sen likaisuutta. Sanotaan, että ihmiset maassa
piehtaroivat mudassa. Olemme todenneet, ettette saa aiheuttaa
ongelmia perhesuhteissanne tämän asian vuoksi. Näin ollen teidän tulisi
tässä vaiheessa vain suhtautua siihen kevyemmin sekä jatkaa normaalia
ja harmonista avioelämää. Kun myöhemmin saavutatte tietyn tason,
kultivointitilanne on kyseisen tason mukainen. Tällä hetkellä asia on
kuitenkin näin, ja meille riittää, että toimitte tällä tavoin. Tietenkään
ette voi käyttäytyä niin kuin monet ihmiset nykymaailmassa – kuinka
sitä sallittaisiin?!
Asiaan liittyy muutakin. Tiedätte, että harjoittajina meillä on
kehossamme energiaa. Kun olette käyneet tämän luentosarjan,
80–90 % teistä ei ole ainoastaan parantunut sairauksistaan; olette
myös kehittäneet gongia, joten kehossanne on hyvin voimakasta
energiaa. Gonginne ja nykyinen luonteenlaatunne eivät ole samalla
tasolla. Väliaikaisesti gonginne on korkeampi. Olen kerralla nostanut
sitä puolestanne, ja nyt xīnxìnginne on kohentumassa. Vähitellen se
saavuttaa saman tason; takaan, että se tapahtuu tämän ajan puitteissa.
Tämän vuoksi olemme tehneet sellaista ennen aikojaan. Toisin sanoen
teillä on nyt jonkin verran energiaa, ja koska aidon menetelmän
kultivoima energia on puhdasta, oikeamielistä ja myötätuntoista,
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jokainen täällä istuva tuntee rauhallisen ja hyväntahtoisen ilmapiirin.
Olen itse kultivoinut tällä tavoin, ja kannan näitä asioita mukanani.
Kaikki, jotka täällä istuvat, tuntevat olevansa harmoniassa, eikä
kukaan ajattele pahoja asioita – kenenkään ei tee mieli edes tupakoida.
Jos tulevaisuudessa käyttäydytte Dafan vaatimusten mukaisesti,
myös omasta kultivoinnistanne kehittyvä energia on tällaista. Kun
gong-voimanne kasvaa alituisesti, myös kehonne kantaman gongin
säteilemä energia kasvaa hyvin voimakkaaksi. Vaikka se ei olisi erityisen
voimakasta, se voi silti hillitä kenttänne piirissä tai kotonanne olevia
tavallisia ihmisiä. Teidän vaikutuksenne voi kenties hillitä perheenjäseniänne. Mistä tämä johtuu? Teidän ei tarvitse edes ajatella asiaa,
koska tämä kenttä on puhdas, oikeamielinen, harmoninen ja laupias.
Koska se on oikeamielisten ajatusten kenttä, ihmisillä ei ole samanlaista
taipumusta ajatella tai tehdä pahoja asioita. Sillä voi olla tällainen
vaikutus.
Sanoin hiljattain, että ”buddhan valo kirkastaa kaiken; säädyllisyys
ja vilpittömyys saattavat kaiken harmoniaan”. Tämä tarkoittaa, että
kehomme säteilemä energia voi oikaista kaikki epänormaalit tilat. Kun
siis olette tämän kentän vaikutuksessa ettekä ajattele sellaisia asioita,
hillitsette huomaamattomasti myös puolisoanne. Kun teillä ei ole näitä
ajatuksia, niitä ei ole puolisollannekaan. Nykyisessä ympäristössä tämä
ei kuitenkaan ole ehdotonta – heti, kun laitatte television päälle, näette
monia asioita, jotka voivat helposti vahvistaa ihmisen haluja. Tästä
huolimatta teillä voi normaaleissa olosuhteissa olla tällainen hillitsevä
vaikutus. Kun myöhemmin saavutatte kultivoinnissanne korkeita tasoja,
osaatte itse toimia asianmukaisella tavalla, eikä minun tarvitse sanoa
siitä teille. Siinä vaiheessa kultivointitilanne on erilainen, ja pystytte
kuitenkin elämään harmonisessa avioliitossa. Älkää siis vaivatko
päätänne liikaa näillä asioilla. Jos olette liian huolissanne, kyse on
myös kiintymyksestä. Puolisoiden välillä hekumalliset tunteet eivät
ole niin voimakkaita, mutta halu on olemassa. Kunhan suhtaudutte
asiaan kevyesti ettekä mene äärimmäisyyksiin, selviydytte mainiosti.
Minkälaisia hekumallisuuden demoneita sitten kohtaatte? Jos
keskittymiskykynne (dìng) meditaatiossa ei ole riittävä, kohtaatte niitä
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unissanne. Kun nukutte tai teette istumameditaatiota, ne ilmestyvät
äkillisesti. Jos olette miehiä, teille ilmestyy kaunis nainen. Jos olette
naisia, teille ilmestyy unelmienne mies. Ne ovat kuitenkin täysin alasti.
Heti, kun mielenne hämmentyy, voitte purkautua ja asia on muuttunut
todelliseksi. Ajatelkaapa tätä: meidän menetelmässämme ruumiin
148
esanssia käytetään pitkäikäisyyden kultivointiin – ette voi antaa sen
purkautua kaiken aikaa tällä tavoin. Samalla ette ole läpäisseet hekumallisuuden koetusta. Kuinka tämä voisi käydä päinsä? Voin siis varoittaa
teitä siitä, että jokainen joutuu takuulla kohtaamaan tämän asian. Fa’ta
opettaessani lähetän mieleenne hyvin voimakasta energiaa. Ovesta
poistuessanne ette kenties muista tarkalleen, mistä olen puhunut, mutta
kun todella kohtaatte tämän ongelman, sanani palautuvat mieleenne.
Kunhan vain pidätte itseänne kultivoinnin harjoittajina, pystytte
muistamaan ne ja hillitsemään itseänne, ja tällä tavoin onnistutte
läpäisemään koetuksen. Jos ette läpäise ensimmäistä koetusta, toinen
kerta tulee olemaan vaikeampi. Voi myös olla, että henkilö ei läpäise
testiä ensimmäisellä kerralla ja herättyään katuu sitä suuresti. Kenties
tämä tunne ja tilanne vahvistavat hänen ajatuksiaan, ja kun hän kohtaa
ongelman uudelleen, hän pystyy hillitsemään itseään ja läpäisemään
tämän esteen. Jos joku kuitenkin epäonnistuu eikä välitä siitä, hänen
on myöhemmin yhä vaikeampi hillitä itseään. Asia on taatusti näin.
Tällaiset asiat liittyvät joko teitä häiritseviin demoneihin tai siihen,
että mestari muuntaa joitakin kappaleita toisiksi koetellakseen teitä.
Molempia tapauksia on olemassa, sillä jokaisen täytyy läpäistä tämä
koetus. Aloitamme kultivoinnin tavallisten ihmisten tasolta. Tämän
koetuksen läpäisy on ensimmäinen askel – jokainen kohtaa sen. Annan
149
teille esimerkin. Kun pidin luentoa Wuhanissa , paikalla oli eräs
30-vuotias nuori mies. Heti tätä aihetta käsittelevän luennon jälkeen
hän palasi kotiinsa ja istui meditaatioon. Hän saavutti välittömästi syvän
keskittymisen tilan. Tässä tilassa hän näki yhtäkkiä buddha Amitābhan
ilmestyvän toiselle puolelle ja Laotse’n toiselle. Tämän hän kirjoitti
kokemuskertomuksessaan. Ilmestyttyään he vilkaisivat häntä, eivät
sanoneet mitään ja katosivat. Sitten saapui bodhisattva Guanyin, ja
hänellä oli kädessään vaasi, josta leijaili valkoinen savukiehkura.
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Mies istui meditaatiossa ja näki nämä asiat erittäin selvästi, ja hän tuli
hyvin iloiseksi. Äkkiä savu muuttui muutamaksi kauniiksi naiseksi – ne
olivat niin kutsuttuja taivaallisia neitoja, jotka ovat todella viehättäviä.
Ne tanssivat hänelle ja liikkuivat hyvin viehkeästi. Hän ajatteli itsekseen:
”Koska harjoitan tässä qigongia, bodhisattva Guanyin palkitsee minut
loihtimalla eteeni kaunottaria. Hän lähettää taivaallisia neitoja
tanssimaan minulle!” Kun hän joutui tämän ajatuksen valtaan, nämä
kaunottaret muuttuivat yhtäkkiä alastomiksi ja tekivät kaikenlaisia
liikkeitä häntä kohti; ne tulivat syleilemään ja hyväilemään häntä. Koska
oppilaidemme luonteenlaatu kohoaa nopeasti, tämä nuori mies oli heti
varuillaan. Hänen ensimmäinen ajatuksensa oli: ”En ole tavallinen
ihminen vaan gongin harjoittaja. Älkää kohdelko minua näin, kultivoin
Falun Dafaa.” Välittömästi tämän ajatuksen ilmestyttyä kaikki hävisi
silmänräpäyksessä; kyse oli alun alkaenkin vain harhasta. Sitten buddha
Amitābha ja Laotse ilmestyivät uudelleen. Laotse osoitti sormellaan
nuorta harjoittajaa ja sanoi buddha Amitābhalle hymyillen: ”Tämä
poika on opetuksen arvoinen.” Hän tarkoitti, että nuorukainen vaikuttaa
lupaavalta ja pystyy oppimaan.
Kun asiaa tarkastellaan historian tai korkeiden tasojen kannalta,
inhimillisten halujen ja himojen kaltaisia asioita on pidetty hyvin
tärkeinä tekijöinä sen määrittämisessä, pystyykö henkilö kultivoimaan.
Näin ollen meidän todellakin täytyy suhtautua näihin asioihin kevyesti.
Mutta koska harjoitatte kultivointia tavallisten ihmisten keskuudessa,
emme myöskään vaadi teitä pidättäytymään täydellisesti. Sen sijaan
teidän pitäisi tässä vaiheessa vain suhtautua asioihin kevyesti sekä lakata
käyttäytymästä samoin kuin aiemmin. Tällä tavoin gongin harjoittajan
tulisi toimia. Aina, kun qigongia harjoittaessanne kohtaatte jonkinlaisia
ongelmia, teidän pitäisi etsiä syitä itsestänne ja löytää se, mistä ette
vielä ole päästäneet irti.
Demonien syntyminen omassa mielessä
Mitä tarkoittaa ”demonien syntyminen omassa mielessä”? Ihmiskeholla
on materiaalinen kenttä jokaisessa ulottuvuudessa. Erään erityisen
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kentän sisäpuolella kaikki maailmankaikkeudessa olevat asiat heijastuvat
tähän ulottuvuuskenttäänne. Vaikka ne ovat kuvajaisia, myös niillä
on aineellinen olemassaolo. Kaikki asiat ulottuvuuskentässänne
ovat tietoisuutenne hallinnassa. Jos siis katsotte rauhallisesti taivaallisella silmällänne, eikä teillä ole mitään ajatuksia, näette todellisia
asioita. Mutta heti, kun teillä on pienikin ajatus, näette asiat väärin.
Tätä kutsutaan nimellä ”demonien syntyminen omassa mielessä” tai
”muuttuminen mielen mukaiseksi”. Jotkut harjoittajat eivät onnistu
pitämään itseään kultivoinnin harjoittajina, eivätkä he pysty hallitsemaan itseään kunnolla. He tavoittelevat yliluonnollisia kykyjä sekä
ovat kiintyneitä taitoihin ja vähäpätöisiin temppuihin – he voivat jopa
kiintyä toisissa ulottuvuuksissa kuulemiinsa asioihin. Koska tällaisilla
ihmisillä on näiden asioiden tavoitteluun liittyviä kiintymyksiä, heidän
on helpointa joutua omassa mielessään syntyneiden demonien uhriksi
ja pudota alhaisille tasoille. Olipa kultivoinnin harjoittamisen myötä
saavutettu taso mikä tahansa, kun tämä ongelma ilmenee, he putoavat
koko matkan pohjalle ja ovat lopulta hukassa. Kyse on äärimmäisen
vakavasta asiasta. Se ei ole samanlainen kuin muut ongelmat, joihin
liittyvissä xīnxìng-koetuksissa epäonnistuttuaan henkilö voi jälleen
nousta ja jatkaa kultivointiaan. Kun kyse on demonien syntymisestä
omassa mielessä, se ei onnistu, sillä kyseisen henkilön elämä on pilalla.
Tämän ongelman kohtaavat helposti etenkin ne harjoittajat, joiden
taivaallinen silmä on auki tietyllä tasolla. Lisäksi on ihmisiä, joiden
mieltä kaikenlaiset ulkoiset viestit häiritsevät jatkuvasti: riippumatta
siitä, mitä nämä viestit heille kertovat, he uskovat niitä. Myös he
joutuvat näihin ongelmiin. Tämän vuoksi jotkut teistä voivat joutua
kaikenlaisten viestien häiritsemiksi, kun taivaallinen silmänne on
avautunut.
Annan teille esimerkin. Mieltä on hyvin vaikea pitää horjumattomana, kun kultivointia harjoitetaan alatasolla. Kenties ette pysty
näkemään selvästi, miltä opettajanne näyttää. Eräänä päivänä näette
yllättäen valtavan kuolemattoman saapuvan luoksenne. Tämä suuri
taivaallinen kuolematon ylistää teitä ja opettaa teille sitten jotakin.
Otatte sen vastaan ja gonginne menee sekaisin. Tulette hyvin iloisiksi,
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hyväksytte hänet mestariksenne, ja alatte seurata hänen oppiaan.
Mutta hänkään ei ole saavuttanut Aitoa Hedelmää. Kyse on vain siitä,
että toisessa ulottuvuudessa hänen kehonsa voi laajentua tai kutistua.
Silmienne edessä näette suuren taivaallisen kuolemattoman, ja olette
kerrassaan haltioituneita! Kun joudutte tämän tunteen valtaan, ettekö
menekin hänen oppiinsa? Harjoittajaa on hyvin vaikea pelastaa, jos
hän ei pysty hallitsemaan itseään. On hyvin mahdollista, että hän
pilaa itsensä. Kaikki taivaalliset olennot ovat jumalolentoja, mutta
hekään eivät ole saavuttaneet Aitoa Hedelmää, ja heidänkin täytyy
jatkaa jälleensyntymien kuusiosaisella polulla. Jos otatte ohimennen
jonkun mestariksenne ja seuraatte häntä, mihin asti hän voi teidät
johdattaa? Hän ei ole itsekään saavuttanut Aitoa Hedelmää – ettekö
siis kultivoi turhaan? Lopulta oma gonginne on kaoottisessa tilassa.
Ihmisten on todella vaikea pysyä järkähtämättöminä. Kerron teille, että
tämä on hyvin vakava ongelma, ja myöhemmin monet teistä joutuvat
kohtaamaan sen. Olen opettanut teille Fa’n, mutta se, pystyttekö hallitsemaan itseänne, riippuu täysin teistä. Otin esille vain yhden tapauksen.
Säilyttäkää järkkymätön mieli, näittepä sitten mitä tahansa muiden
koulukuntien valaistuneita olentoja, älkääkä kultivoiko kuin yhden
koulukunnan mukaisesti. ”Olittepa buddhia, taoja, jumalolentoja tai
demoneita, älkää luulko pystyvänne liikuttamaan sydäntäni.” Kun
asenteenne on tällainen, teillä on taatusti hyvät mahdollisuudet onnistua.
Demonien syntyminen omassa mielessä ilmenee myös toisissa
muodoissa. Ehkä näette edesmenneiden vanhempienne häiritsevän
teitä. He tulevat kyynelehtien luoksenne ja pyytävät teitä tekemään
sitä tai tätä. Kaikenlaisia asioita voi tapahtua. Pysyykö mielenne
horjumattomana? Olette hyvin kiintyneitä lapseenne ja rakastatte
vanhempianne, jotka ovat jo kuolleet, ja nyt he pyytävät teitä tekemään
jotakin… ja ne kaikki ovat asioita, joita teidän ei pitäisi tehdä – olisi
kauheaa, jos tekisitte ne. Gongin harjoittajana oleminen on jopa näin
vaikeaa. Ihmiset sanovat buddhalaisuuden olevan nyt kaaoksessa: se on
omaksunut konfutselaisuuden asioita, kuten kuuliaisuutta vanhemmille,
kiintyneisyyttä lapsiin ja niin edelleen. Buddhalaisuuteen ei kuitenkaan
kuulu mikään tällainen. Mitä tämä tarkoittaa? Koska henkilön todellinen
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olemus on hänen alkusielunsa, vain alkusielun synnyttänyt äiti on
todellinen äitinne. Jälleensyntymien kuusiosaisella polulla teillä on
ollut lukemattomia äitejä, jotka ovat tai eivät ole olleet ihmisiä. Kuinka
monia lapsia teillä on ollut kaikkien elämienne aikana? Myös heitä
on lukematon määrä. Kuka on äitinne ja ketkä ovat lapsianne? Kun
tästä maailmasta on lähdetty, kukaan ei enää tunnista toinen toistaan,
mutta karma täytyy kuitenkin maksaa takaisin. Koska ihmiset elävät
harhakuvassa, he eivät pysty päästämään irti näistä asioista. Joidenkin
lapset ovat kuolleet, mutta nämä ihmiset eivät silti pysty päästämään
heistä irti. He puhuvat kaiken aikaa siitä, kuinka ihania lapset olivat. Tai
ehkä he puhuvat hyvästä äidistään, mutta hänkin on kuollut. Sitten he
surevat niin paljon, että aivan kuin he haluaisivat seurata kuolleitaan
koko loppuelämänsä ajan. Ajatelkaapa – eivätkö kyseessä ole demonit,
jotka saapuvat luoksenne? Tällä tavoin ne estävät teitä elämästä hyvää
elämää.
Kenties tavalliset ihmiset eivät pysty ymmärtämään tätä: jos
olette kiintyneitä näihin asioihin, ette pysty lainkaan kultivoimaan.
Tästä syystä buddhalaisuuteen ei kuulu mikään tällainen. Jos haluatte
kultivoida ja harjoittaa, inhimilliset tunteet on asetettava syrjään.
Tietysti, kun harjoitamme kultivointia tavallisessa yhteiskunnassa,
meidän täytyy kunnioittaa vanhempiamme ja kasvattaa lapsemme.
Kaikissa olosuhteissa meidän täytyy olla hyviä muita ihmisiä kohtaan
ja kohdella heitä lempeästi, perheenjäsenistämme puhumattakaan.
Meidän tulee kohdella kaikkia tällä tavoin, olla hyviä vanhemmillemme
ja lapsillemme sekä aina ajatella muita kaikissa suhteissa. Tällainen
sydän on epäitsekäs, ja se on täynnä laupeutta ja myötätuntoa.
Sentimentaalisuus on tavallisten ihmisten asia – he suorastaan elävät
sen vuoksi.
Useat ihmiset eivät onnistu pitämään itseään kurissa, ja tämä on
aiheuttanut monia vaikeuksia heidän kultivointiinsa. Jotkut luulottelevat,
että buddha on kertonut heille jotakin. Ellei kyse ole tilanteesta, jossa
olette hengenvaarassa ja teille osoitetaan, kuinka pääsette siitä – kaikki,
jotka sanovat teidän kohtaavan tänään koettelemuksia ja kertovat,
kuinka voitte välttää ne; tai jotka kertovat teille pääpalkintoarvan
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numeron ja kehottavat teitä valitsemaan sen; tai jotka antavat teille
neuvoja tavallisen maailman etujen voittamiseksi, ovat demoneita.
Jos päämääränne on saada itsellenne hyötyä tavallisten ihmisten
keskuudessa ja ette onnistu pääsemään tämän koetuksen ylitse, ette
pysty kohottamaan itseänne. Jos eläisitte hyvin miellyttävää elämää
tavallisessa maailmassa, kuinka pystyisitte kultivoimaan? Kuinka
karmaanne voitaisiin muuttaa? Mistä löytäisitte ympäristön, jossa
voisitte parantaa xīnxìngiänne ja muuntaa karmaanne? Jokaisen tulisi
pitää tämä visusti mielessä. Nämä demonit voivat myös ylistää teitä:
ne sanovat, että olette saavuttaneet erittäin korkean tason, tai että
olette sen-ja-sen tason suuri buddha tai suuri tao, tai että ne pitävät
teitä mahtavina. Kaikki tämä on pötypuhetta. Todellista kultivointia
korkeille tasoille harjoittavan henkilön täytyy luopua kaikista erilaisista
kiintymyksistään. Kun kohtaatte näitä asioita, teidän täytyy todellakin
olla varuillanne!
Kultivointinne aikana taivaallinen silmänne avautuu. Niillä ihmisillä,
joiden taivaallinen silmä on auki, on omat vaikeutensa kultivoinnissa;
niillä, joiden taivaallinen silmä ei ole auki, on myös omat vaikeutensa.
Kultivoinnin harjoittaminen ei ole helppoa kummassakaan tapauksessa.
Kun taivaallinen silmänne on avautunut ja lukuisat viestit häiritsevät
teitä, teidän on todellakin vaikea hallita itseänne. Toisissa ulottuvuuksissa asiat ovat erittäin miellyttäviä silmälle, ne ovat kauniita ja
ihmeellisiä, ja ne kaikki voivat sykähdyttää sydäntänne. Jos joudutte
liikuttuneeseen tilaan, teitä voidaan mahdollisesti häiritä ja gonginne
menee sekaisin – sellaista tapahtuu usein. Kun ihmiset synnyttävät
demoneita omassa mielessään, he eivät pysty hallitsemaan itseään ja
voivat joutua tähän tilanteeseen. Heti, kun tällaisella henkilöllä on
pahoja ajatuksia, hän on vaarassa. Eräänä päivänä hänen taivaallinen
silmänsä avautuu ja hän pystyy näkemään asioita erittäin selvästi. Hän
ajattelee: ”Tällä harjoituspaikalla juuri minun taivaallinen silmäni on
avautunut parhaiten. Kenties en olekaan aivan tavanomainen? Olen
pystynyt oppimaan Mestari Li’n Falun Dafaa, ja olen opiskellut sitä
niin hyvin – paremmin kuin toiset! En taidakaan olla mikään keskinkertainen henkilö.” Nämä ajatukset ovat jo menossa väärään suuntaan.
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Sitten hän miettii: ”Kenties olen myös buddha. Tarkastelenpa itse
itseäni...” Hän tarkastelee itseään ja näkee todellakin olevansa buddha.
Miksi asia on näin? Tämä johtuu siitä, että kaikki materia hänen kehoaan
ympäröivän ulottuvuuskentän alueella muuttuu hänen ajatustensa
mukaisesti. Tätä kutsutaan myös nimellä ”muuttuminen mielen
mukaiseksi”.
Kaikki maailmankaikkeudesta heijastuneet asiat muuttuvat henkilön
ajatusten mukaisesti, koska kaikki hänen ulottuvuuskenttänsä alueella
on hänen hallinnassaan. Niin ovat myös nämä heijastuneet kuvajaiset
– nekin ovat olemassa aineellisesti. Tämä henkilö ajattelee: ”Olen
luultavasti buddha, ja kenties ylläni on myös buddhan kaapu.” Sitten
hän huomaa, että hänen yllään on buddhan kaapu. ”Vau, olen todellakin
buddha!” Hän on valtavan innoissaan. ”Epäilemättä en olekaan mikään
pieni buddha!” Hän katsoo itseään uudelleen ja huomaa olevansa
suuri buddha. ”Kenties olen vielä korkeammalla kuin Li Hongzhi!
Katsotaanpa… vau, niinpä tosiaan – olen todellakin korkeammalla
kuin Li Hongzhi!” Jotkut kuulevat tämän myös korvillaan. Demoni
häiritsee tällaisia henkilöitä ja sanoo: ”Olet vielä korkeammalla kuin Li
Hongzhi. Olet niin-ja-niin paljon korkeammalla tasolla kuin Li Hongzhi.”
He myös uskovat tähän. Mutta oletteko ajatelleet, kuinka harjoitatte
kultivointia tulevaisuudessa? Oletteko aidosti kultivoineet tähän asti?
Kuka teille on opettanut kultivointia? Jopa silloin, kun aito buddha
saapuu alas suorittamaan tehtävää, hänen täytyy kultivoida alusta lähtien.
Hänelle ei anneta lainkaan aiempaa gongiaan; tällä kerralla hän vain
edistyy kultivoinnissaan nopeammin. Kun joku kohtaa tämän ongelman,
hänen on hyvin vaikea irrottaa itseään siitä, ja hän kehittää välittömästi
kiintymyksen. Sen vuoksi hän uskaltaa sanoa mitä tahansa: ”Minä olen
buddha, eikä teidän tarvitse oppia muilta. Minä olen buddha ja kerron
teille, mitä teette.” Hän alkaa toimia tällä tavoin.
Eikö meillä ollut Changchunissa juuri tällainen henkilö? Aluksi
hän oli varsin hyvä, mutta sitten hän alkoi suistua raiteilta. Hän
piti itseään buddhana ja luuli lopulta olevansa korkeammalla kuin
kaikki muut. Tällaista tapahtuu, kun joku ei pysty hallitsemaan
itseään ja kehittää kiintymyksiä. Miksi tällaisia ilmiöitä esiintyy?
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Buddhalaisuudessa sanotaan, että riippumatta siitä, mitä asioita näette,
teidän tulee olla välittämättä niistä – ne kaikki ovat vain demonisia
harhoja, ja teidän on vain jatkettava meditointia ja kultivoitava ylöspäin.
Miksi teidän ei anneta katsella asioita ja kiintyä niihin? Koska pelätään,
että joudutte näihin ongelmiin. Buddhalaisessa kultivoinnissa ei ole
intensiivisiä menetelmiä, eivätkä sūtrat anna ohjeita näistä ongelmista
eroon pääsemiseksi. Sakyamuni ei aikoinaan opettanut sellaista
dharmaa. Välttääkseen ongelmia, jotka liittyvät omassa mielessä
syntyviin demoneihin tai ”muuttumiseen mielen mukaiseksi”, hän
kutsui kaikkia kultivoinnissa ilmeneviä näkyjä demonisiksi harhoiksi.
Kun jollakin on näin ollen kiintymyksiä, ne luovat tämän demonisen
harhan, josta on hyvin vaikea irrottautua. Saattaa käydä jopa niin, että
tällainen henkilö ajautuu perikatoon ja seuraa demonista polkua. Koska
hän on määritellyt itsensä buddhaksi, hän on jo astunut tälle polulle.
Lopulta hän voi houkutella luokseen riivaajahenkiä tai muita asioita.
Näin hän on ajautunut tuhoon. Myös hänen mielensä kieroutuu, ja
niinpä hän putoaa koko matkan alas. Tällaisia ihmisiä on varsin paljon.
Tässä luentosalissakin on henkilöitä, jotka ajattelevat itsestään suuria,
ja he vieläpä puhuvat erilaisella äänensävyllä. Jopa buddhalaisuudessa
henkilön todellinen tilanne on tabu. Nyt olen siis selittänyt teille
tämän tilanteen, jota kutsutaan nimellä ”demonien syntyminen omassa
mielessä” tai ”muuttuminen mielen mukaiseksi”. Pekingissä on ollut
joitakin tällaisia harjoittajia, ja heitä on ilmaantunut myös muilla alueilla.
He aiheuttavat vakavaa häiriötä harjoittajien keskuudessa.
Minulta on kysytty: ”Mestari, miksi ette poista tätä ongelmaa?”
Ajatelkaapa: kuinka voisitte harjoittaa kultivointia, jos oikaisisimme
kaikki esteet kultivointinne polulla? Vain demonien häiritessä teitä
saadaan selville, voitteko jatkaa kultivointianne, voitteko todella
valaistua Taoon, voitteko olla liikuttumatta häiriöistä ja voitteko
pysyä jämerästi tämän Fa-koulukunnan menetelmässä. Suuret aallot
huuhtovat hiekkaa – tällaista on kultivoinnin harjoittaminen – ja jäljelle
jää oikea kulta. Sanoisin, että ilman tällaisia häiriöitä ihmisten olisi
liian helppo kultivoida. Minun näkökulmastani teidän kultivointinne
olisi liian helppoa. Valaistuneet olennot korkeilla tasoilla pitäisivät sitä
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vielä epäoikeudenmukaisempana: ”Mitä oikein luulette tekevänne?
Tämäkö on ihmisten pelastusta? Heidän tiellään ei ole lainkaan esteitä,
ja he voivat kultivoida suoraan aina loppuun asti. Kutsutteko tätä
kultivoinniksi? Mitä enemmän he harjoittavat, sitä vaivattomampi on
heidän olonsa, eikä heillä ole minkäänlaisia häiriöitä. Kuinka se voisi
käydä päinsä?” Ongelma on tällainen, ja minä olen ajatellut sitä paljon.
Alkuvaiheessa huolehdin monista tällaisista demoneista, mutta jos
tekisin niin kaiken aikaa, se ei olisi oikein. Minulle on myös sanottu:
”Olet tehnyt heidän kultivoinnistaan niin helppoa. Ihmiset kohtaavat vain
hieman omia koettelemuksiaan – heillä on vain joitakin pieniä ongelmia
keskenään. Heillä on yhä monia kiintymyksiä, joista he eivät ole
onnistuneet luopumaan! Jää nähtäväksi, pystyvätkö he ymmärtämään
Suurta Lakiasi sekasorron ja kaaoksen keskellä.” Kyse on tällaisesta
asiasta, joten tämän vuoksi häirintää ja koetuksia tulee olemaan. Olen
puhunut eräästä demonisen häirinnän muodosta. Henkilö on todella
vaikea pelastaa aidosti, mutta hänet on äärimmäisen helppo tuhota.
Heti, kun sydämenne ei enää ole oikeamielinen, kultivointinne on
saman tien mennyttä.
Päätajunnan täytyy olla vahva
Ihmiset ovat tehneet monia pahoja asioita eri elämiensä aikana, ja
sen vuoksi heille on tiedossa onnettomia seurauksia. Kultivoinnin
harjoittajille tästä aiheutuu karmisia esteitä. Näin ollen syntymä,
vanhuus, sairaus ja kuolema ovat olemassa. Ne ovat tavallista karmaa.
On myös toisenlaista voimakasta karmaa, joka häiritsee monia
harjoittajia. Sitä kutsutaan ajatuskarmaksi. Ihmisten täytyy ajatella
ollessaan elossa. Koska he ovat eksyksissä tavallisten ihmisten
keskuudessa, heidän mielessään syntyy usein ajatuksia, jotka pyörivät
maineen, voiton, himon, vihan ja vastaavien asioiden ympärillä. Ajan
myötä näistä ajatuksista muodostuu hyvin voimakasta ajatuskarmaa.
Kaikki on elossa toisissa ulottuvuuksissa – niin myös karma. Kun
joku harjoittaa oikeaoppista Fa’ta, hänen täytyy hävittää karmaansa.
Karman hävittäminen tarkoittaa sen tuhoamista ja muuntamista.

216

Kuudes luento

Tietenkään karma ei anna tämän tapahtua, joten ihmiset törmäävät
vaikeuksiin ja esteisiin. Ajatuskarma pystyy kuitenkin suoraan häiritsemään henkilön aivoja, joten hänen mieleensä saattaa juolahtaa
kirouksia Mestaria tai Dafaa vastaan, ja kenties hän hautoo kieroja
ajatuksia tai vahingollisia aikeita. Kun näin tapahtuu, jotkut harjoittajat
eivät ymmärrä, mistä on kyse, ja he pitävät niitä omina ajatuksinaan.
Jotkut myös luulevat, että kyse on riivauksesta, mutta asia ei ole niin.
Kyse on ajatuskarmasta, joka heijastuu ihmisen aivoihin. Joidenkin
päätajunta ei ole kovin vahva, joten he ajautuvat karman vietäviksi
ja tekevät pahoja asioita. Näin ollen he eksyvät ja heidän tasonsa
romahtaa. Suurin osa ihmisistä pystyy kuitenkin torjumaan ja vastustamaan sitä omien vahvojen ajatustensa (vahvan päätajuntansa) avulla.
Tämä osoittaa, että henkilö on mahdollista pelastaa ja että hän pystyy
erottamaan hyvän pahasta. Toisin sanoen tällä henkilöllä on hyvä
valaistumiskyky, ja fǎshēnini auttavat häntä poistamaan suurimman
osan tällaisesta ajatuskarmasta. Tämä tilanne on yleinen. Kun se tulee
vastaan, ratkaisevaa on se, voiko henkilö itse nousta näiden huonojen
ajatustensa yläpuolelle. Jos hän pysyy horjumattomana, hän huomaa
karmansa häviävän.
Ajatusten on oltava oikeamielisiä
Mistä on kyse kelvottomissa ajatuksissa? Kyse on siitä, kun jollakin
on jatkuvasti ongelmia pitää itseään harjoittajana. Harjoittaja kohtaa
kultivointinsa aikana koettelemuksia. Kun näitä koettelemuksia
ilmaantuu, ne saattavat ilmetä ihmisten välisten ristiriitojen muodossa.
Niihin voi liittyä esimerkiksi kaikenlaista vehkeilyä muita vastaan, mikä
voi suoraan vaikuttaa xīnxìngiinne. Tällaiset tapaukset ovat suhteellisen
tyypillisiä. Mitä muuta voitte joutua kohtaamaan? Kehonne saattaa
yhtäkkiä tuntua epämukavalta. Tämä johtuu karman hävittämisestä,
mikä voi ilmetä monin erilaisin tavoin. Tietyssä vaiheessa teidät saadaan
hämmentyneiksi siitä, mikä on totta ja mikä ei, onko gonginne todella
olemassa, onko kultivointi yleensäkään mahdollista, onnistutteko
kohottamaan itseänne kultivoinnin harjoittamisen myötä, onko buddhia
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olemassa ja onko tämä kaikki todellista. Tulevaisuudessa tällainen
tilanne voi nousta esille, mikä synnyttää teissä vääriä vaikutelmia – se
saa teidät epäilemään tämän kaiken olemassaoloa sekä luulemaan, että
mikään ei pidä paikkaansa. Tämä tapahtuu päättäväisyytenne koettelemiseksi. Jos sanotte itsellenne, että teidän täytyy olla määrätietoisia
ja horjumattomia, pystytte tämän mielenlaatunne ansiosta todellakin
pysymään horjumattomina sekä toimimaan luonnollisesti oikein,
sillä xīnxìnginne on jo parantunut. Tällä hetkellä olette kuitenkin sen
verran epävakaita, että jos kohtaisitte tämän koettelemuksen demonien
aiheuttamana, ette pystyisi valaistumiskykynne perusteella lainkaan
ymmärtämään mistä on kyse, ettekä kykenisi enää jatkamaan kultivointianne. Demonien aiheuttamia koettelemuksia voi tulla vastaan kaikilla
alueilla.
Kultivoinnin harjoittamisen aikana ihmisen täytyy edistyä juuri
tällä tavoin kohti korkeita tasoja. Kun jotkut näin ollen tuntevat fyysistä
epämukavuutta kehossaan, he luulevat heti olevansa sairaita. Heillä on
aina ongelmia pitää itseään gongin harjoittajina. Kohdatessaan tämän
tilanteen he pitävät sitä sairautena – ”Miksi minun täytyy kestää niin
paljon?” Voin kertoa teille, että olen jo poistanut teiltä suuren osan, ja
vaikeuksianne on vähennetty merkittävästi. Jos niitä ei olisi poistettu,
olisitte niitä kohdatessanne kenties jo menehtyneet, tai ehkä viettäisitte
loppuelämänne vuoteenomana. Kohtaatte pienen vaivan ja pidätte jo
sitä vaikeana kestää, mutta kuinka se voisi aina olla mukavaa? Kun
pidin luentoa Changchunissa, paikalla oli eräs henkilö, jonka synnynnäinen perusta oli erinomainen. Hän oli todella hyvää ainesta, ja näin
hänessä suuria mahdollisuuksia. Halusin lisätä hänen vaikeuksiaan, jotta
hän maksaisi velkansa nopeammin ja saavuttaisi gongin avautumisen;
tämä oli aikomukseni. Niinpä hän eräänä päivänä vaikutti yhtäkkiä
saavan aivoveritulpan. Hän tuupertui maahan, ja hänestä tuntui siltä
kuin hän ei pystyisi liikkumaan, aivan kuin hänen neljä raajaansa olisivat
halvaantuneet. Hänet vietiin nopeasti sairaalaan, ja hetken päästä hän
pystyi taas kävelemään. Ajatelkaapa: kuinka hän pystyisi niin pian
aivoveritulpan jälkeen nousemaan sekä liikuttamaan jälleen käsiään ja
jalkojaan? Kohta hän kuitenkin väitti, että Falun Dafan oppiminen oli
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saanut asiat menemään vikaan. Hän ei miettinyt, kuinka hän olisi voinut
parantua aivoveritulpasta niin nopeasti. Jos hän ei olisi oppinut Falun
Dafaa, ehkä hän olisi kohtauksen saadessaan todella kuollut, tai ehkä
hän olisi halvaantunut loppuelämäkseen ja saanut oikean aivoveritulpan.
Tämä kertoo jotain siitä, kuinka vaikeaa on aidosti pelastaa henkilö.
Hänen puolestaan oli tehty niin paljon, mutta hän ei kuitenkaan
pystynyt ymmärtämään sitä vaan sanoi jopa tällaisia asioita. Jotkut
pitkään harjoittaneet oppilaat ovat sanoneet minulle: ”Mestari, miksi
tunnen epämukavuutta kaikkialla kehossani? Käyn jatkuvasti sairaalassa
hakemassa pistoksia, mutta siitä ei ole apua. Lääkkeetkään eivät auta.”
Heistä ei ollut edes noloa sanoa tätä! Tietenkään ne eivät auta. Kyse
ei ole sairauksista, joten kuinka niistä voisi olla apua? Voitte aivan
vapaasti mennä tutkittaviksi. Mistään ei löydy vikaa, mutta olonne
on huono kaikesta huolimatta. Eräs oppilaistamme meni sairaalaan,
ja muutama neula katkesi pistettäessä; lopulta viimeinen annos
purskahti ulos ruiskusta, mutta neula ei pystynyt tunkeutumaan
häneen. Sitten hän ymmärsi: ”Ai niin, olen kultivoinnin harjoittaja,
joten en tarvitse enempää pistoksia.” Vasta tässä vaiheessa asia juolahti
hänen mieleensä ja hän päätti olla ottamatta lisää injektioita. Kun siis
joudutte koettelemuksiin, teidän on ehdottomasti suhtauduttava tähän
kysymykseen vakavasti. Jotkut ihmiset luulevat virheellisesti, että yritän
vain saada heitä välttämään sairaaloita, joten he sanovat: ”Jos en saa
mennä sairaalaan, menen tapaamaan qigong-mestaria.” He luulevat
edelleenkin, että kyse on sairauksista, joten he haluavat etsiä käsiinsä
qigong-mestarin, joka parantaisi heidät. Mistä ajattelitte löytää oikean
qigong-mestarin? Jos hän on epäaito, olette saman tien pilalla.
Asiasta puheen ollen, kuinka oikean qigong-mestarin voi erottaa
väärästä? Monet qigong-mestarit ovat itse julistautuneet mestareiksi.
Minut on testattu, ja minulla on hallussani asiakirjat tieteellisten
tutkimuslaitosten tekemistä kokeista. Epäaitoja qigong-mestareita
on paljon, ja he ovat itse antaneet itselleen tämän tittelin. Monet
heistä petkuttavat ja huijaavat ihmisiä. Myös nämä epäaidot qigongmestarit voivat parantaa sairauksia. Miksi he pystyvät siihen? He ovat
riivattuja – ja sitä paitsi he eivät pystyisi huijaamaan ihmisiä ilman
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riivausta! Kehoon kiinnittyvät hengetkin voivat lähettää gongia ja
parantaa sairauksia; myös niissä on kyse eräästä energian muodosta,
ja ne voivat manipuloida tavallisia ihmisiä varsin helposti. Mutta kuten
olen sanonut – kun riivaajahenget parantavat ihmisiä, tiedättekö itse,
mitä ne lähettävät kehoonne? Äärimmäisen mikrokosmisella tasolla
se kaikki on tämän riivaajan hahmossa. Mitä aiotte tehdä, jos teille
annetaan tällaisia asioita? ”Henkiolentoja on helpompi kutsua paikalle
kuin lähettää pois”, kuten sanonta kuuluu. Meidän ei tarvitse puhua
tavallisista ihmisistä, jotka haluavat vain elää tavallisten ihmisten lailla
ja löytää hetkellistä helpotusta. Te olette kuitenkin gongin harjoittajia,
joten ettekö halua jatkuvasti puhdistaa kehoanne? Jos näitä asioita
tarttuu teihin, koska onnistutte pääsemään niistä eroon? Lisäksi niillä
on jonkin verran energiaa. Jotkut voivat ihmetellä: ”Miksi Falun päästää
ne sisään? Eivätkö Mestarin fǎshēnit suojele meitä?” Tässä maailmankaikkeudessa on periaate: kukaan ei puutu siihen, mitä itse tavoittelette.
Te itse haluatte sitä, joten kukaan ei puutu asiaan. Fǎshēnini yrittävät
pidätellä teitä ja antavat teille merkkejä. Jos ne näkevät, että te vain
jatkatte, ne antavat periksi – kuinka ketään voisi pakottaa harjoittamaan
kultivointia? Teitä ei voida painostaa eikä pakottaa kultivoimaan. Teidän
on itse kohotettava itseänne. Jos ette halua kehittyä, kukaan ei voi
tehdä sille mitään. Olen selittänyt teille periaatteet ja Fa’n. Ketä voitte
syyttää, jos ette vieläkään halua kehittää itseänne? Kun kyse on teidän
haluamistanne asioista, Falun ei puutu niihin, eivätkä fǎshēnini tee
mitään. Se on varmaa. Jotkut ihmiset ovat jopa osallistuneet muiden
qigong-mestareiden luentosarjoille ja kotiin palattuaan tunteneet
olonsa kauheaksi. Totta kai. Miksi fǎshēnini eivät suojelleet teitä? Kun
menitte paikan päälle, tarkoituksenne oli kuunnella luentoa ja etsiä
jotakin, eikö niin? Olisivatko nämä asiat pystyneet tunkeutumaan
teihin, jos korvanne eivät olisi olleet auki? Jotkut ihmiset ovat jopa
saaneet Faluninsa epämuodostumaan. Kerron teille, että tämä Falun
on arvokkaampi kuin elämänne. Se on korkeampi olento, eikä sitä saa
tärvellä kevytmielisesti. Nykyään vääriä qigong-mestareita on paljon, ja
jotkut heistä ovat hyvin kuuluisia. Keskustellessani Kiinan tieteellisen
150
qigong-instituutin virkamiesten kanssa mainitsin, että aikoinaan
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jalkavaimo Da Ji käänsi keisarillisen hovin päälaelleen ja että tämä
kettu riehui täysin hillittömällä tavalla – muttei kuitenkaan siinä määrin
kuin nykyiset väärät qigong-mestarit, jotka ovat kylväneet kaaosta koko
maahan. Montako ihmistä heidän uhreikseen on joutunut?! Päällisin
puolin kaikki vaikuttaa olevan kunnossa, mutta aavistatteko, kuinka
monet ihmiset kantavat näitä asioita kehossaan? Heti, kun he lähettävät
niitä, joudutte riivatuiksi. Ne rehottavat valtoimenaan. Tavallisten
ihmisten on itse asiassa hyvin vaikea erottaa tätä pintapuolelta.
Kenties jotkut teistä ajattelevat: ”Osallistuttuani tähän qigongseminaariin ja kuunneltuani Li Hongzhi’n puhetta olen tajunnut, kuinka
hienoa ja syvällistä qigong onkaan! Kun seuraavaksi järjestetään muita
qigong-seminaareja, osallistunpa niihinkin.” Suosittelisin, ettette
todellakaan mene paikalle, sillä jos kuuntelette haitallisia asioita, ne
tunkeutuvat teihin korvienne välityksellä. On todella vaikeaa sekä
pelastaa henkilö, saada hänet muuttamaan ajatteluaan että puhdistaa
hänen kehonsa. Epäaitoja qigong-mestareita on aivan liian paljon.
Vaikka kyse olisi aidosta, oikeaoppisen menetelmän qigong-mestarista,
onko hänkään täysin puhdas? Jotkut eläimet ovat todella petomaisia,
ja vaikka ne eivät pysty takertumaan hänen kehoonsa, hän ei pysty
ajamaan niitä pois. Hänellä ei ole kykyä hoitaa näitä asioita laajassa
mittakaavassa. Etenkin, kun hän lähettää gongia oppilailleen, siihen
sekoittuu kaikenlaisia asioita. Kenties hän itse on oikeamielinen, mutta
hänen oppilaansa eivät ole, ja he kantavat mukanaan erilaisia kehoon
kiinnittyviä henkiä – heihin on tarttunut vaikka mitä.
Jos haluatte aidosti kultivoida Falun Dafaa, älkää menkö kuuntelemaan niitä. Jos ette halua harjoittaa Falun Dafan kultivointia, vaan
harjoitatte mieluummin kaikkea, voitte luonnollisestikin mennä.
Minä en estä teitä, ettekä myöskään ole Falun Dafan opetuslapsia.
Jos törmäätte ongelmiin, älkää väittäkö niiden johtuvan Falun Dafan
harjoittamisesta. Olette aitoja Falun Dafan harjoittajia vain, jos seuraatte
luonteenlaadun mittapuutamme ja kultivoitte Dafan mukaisesti. Jotkut
ovat kysyneet minulta: ”Voimmeko olla tekemisissä muita qigongeja
harjoittavien ihmisten kanssa?” Kerron teille, että he harjoittavat vain
qigongia, mutta te kultivoitte Suurta Lakia, ja tämän luentosarjan

Kuudes luento

221

jälkeen oma tasonne on huimasti heidän yläpuolellaan. Tämä Falun
on muodostettu lukemattomien sukupolvien kultivoinnin aikana, ja
sen voima on suunnaton. Tietenkin, jos tällaisissa suhteissa kiinnitätte
huomiota siihen, ettette ota heiltä mitään vastaan tai pyydä heiltä mitään
– olette siis pelkästään ystäviä – ongelmaa ei ole. Mutta jos tällainen
henkilö todella kantaa kehossaan jotakin, kyse on hyvin vahingollisesta
asiasta, ja on parasta olla olematta hänen kanssaan missään tekemisissä.
Mitä tulee aviopareihin – jos puolisonne harjoittaa toista qigongia,
en usko, että se on mikään ongelma. Eräs asia on mainittava: koska
kultivoitte oikeamielistä Fa’ta, teidän harjoituksenne on hyväksi muille.
Jos puolisonne harjoittaa harhaoppista tai huonoa menetelmää, hän
saattaa kantaa kehossaan pahoja asioita. Turvallisuutenne takaamiseksi
myös hänen kehonsa on puhdistettava. Kaikki toisissa ulottuvuuksissa
puhdistetaan puolestanne, myös kotiympäristönne. Jos sitä ei puhdistettaisi, kaikenlaiset tekijät häiritsisivät teitä, joten kuinka pystyisitte
harjoittamaan?
Tietyssä tapauksessa fǎshēnini ei kuitenkaan auta puhdistamaan
asioita puolestanne. Eräs oppilaistamme näki yhtenä päivänä fǎshēnini
saapuvan hänen kotiinsa. Hän tuli hyvin iloiseksi: ”Mestarin fǎshēn on
täällä. Mestari, olkaa hyvä ja tulkaa sisään.” Fǎshēnini sanoi hänelle:
”Huoneesi on liian sotkuinen, ja siellä on liian monia asioita.” Sitten
se lähti. Yleisesti ottaen, kun muissa ulottuvuuksissa on liikaa henkiä,
fǎshēnini voivat puhdistaa ne. Tämän oppilaan huoneessa oli kuitenkin
levällään sotkuisia qigong-kirjoja. Hän ymmärsi, mistä oli kyse, ja hän
keräsi kirjat pois sekä poltti osan niistä ja antoi loput kierrätykseen.
Sitten fǎshēnini palasi. Tämän oppilas kertoi minulle.
Jotkut ihmiset menevät myös tapaamaan ennustajia. Minulta on
kysytty: ”Mestari, nyt kun harjoitan Falun Dafaa, voinko yhä käyttää
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Muutosten kirjaa tai ennustamiseen liittyviä asioita? Ne ovat aina
kiinnostaneet minua.” Totta puhuakseni, jos teillä on huomattava määrä
energiaa, kaikella sanomallanne voi olla vaikutusta. Vaikka jonkun
asian ei ole tarkoitus tapahtua, niin voi käydä puheidenne vuoksi, ja
ehkä olette tehneet pahan teon. Tavallinen ihminen on hyvin heikko.
Hänen viestinsä ovat epävakaita ja alttiita muutokselle. Jos ennustatte
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hänen kohtaavan epäonnea, ehkä tämä koettelemus toteutuu. Tai jos
henkilöllä on paljon karmaa maksettavanaan ja te povaatte hänelle
hyviä asioita, eikä hän pysty näin ollen maksamaan karmaansa takaisin,
kuinka tämä kävisi päinsä? Ettekö toimi häntä vastaan? Jotkut ihmiset
eivät kerta kaikkiaan pysty päästämään irti näistä asioista ja ovat niihin
kiintyneitä, aivan kuin heillä olisi joitain erityisiä lahjoja. Eikö kyse
olekin kiintymyksestä? Vaikka tietäisittekin, mitä tulee tapahtumaan,
olette harjoittajia ja teidän tulisi ylläpitää xīnxìngiänne. Ette voi
kevytmielisesti vuotaa taivaallisia salaisuuksia tavalliselle ihmiselle.
Kyse on eräästä periaatteesta. Vaikka kuinka käyttäisitte Muutosten
kirjaa ennustamiseen, osa siitä ei muutenkaan pidä enää paikkaansa.
Ennustittepa mitä vain, se voi olla totta tai sitten ei. Tavallisessa yhteiskunnassa ennustamisen kaltaiset asiat ovat sallittuja. Koska te olette
henkilöitä, joilla on aitoa gongia, sanon teille, että todellisen harjoittajan
tulee vaatia itseltään korkeampaa mittapuuta. Jotkut harjoittajat ovat
silti pyytäneet toisia ennustamaan heille: ”Voitteko ennustaa minulle
heksagrammeista, jotta tietäisin, kuinka minulla menee ja mille tasolle
olen harjoittanut kultivointia?” tai ”Onko edessäni joitain koettelemuksia?” Näitä asioita he ovat halunneet muiden ennustavan. Jos
koettelemuksenne ennustettaisiin teille, kuinka voisitte kohottaa
itseänne? Harjoittajan koko elämä on jo järjestetty uudelleen, ja hänen
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kämmen- ja kasvotulkintansa, hänen ’kahdeksan merkkiänsä’ ja kaikki
hänen kehonsa kantamat viestit eivät enää ole samoja, vaan ne ovat
muuttuneet. Kun menette käymään ennustajalla, ilmeisesti uskotte
häntä, vai miksi muuten tekisitte niin? Hän pystyy sanomaan vain
jotakin pintapuolista, joka pohjautuu niihin asioihin, joita kannoitte
aiemmin mukananne. Kaikki on muuttunut perustavalla tasolla.
Ajatelkaapa siis tätä: jos menette ennustajan luokse, ettekö kuuntele
ja usko häntä? Eikö mieleenne näin ollen aiheutunut taakka? Kun
tällainen asia painaa mieltänne, eikö kyse ole kiintymyksestä? Kuinka
aiotte päästä tästä kiintymyksestä eroon? Ettekö ole keinotekoisesti
aiheuttaneet itsellenne ylimääräisen koettelemuksen? Eikö teidän
täydy kärsiä vielä enemmän, jotta pääsisitte eroon tästä uudesta kiintymyksestä? Jokainen koetus ja vastoinkäyminen liittyy joko edistymiseen
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tai taantumiseen kultivoinnissa. Kultivointi on jo itsessään tarpeeksi
vaikeaa, mutta te lisäätte siihen vielä oma-aloitteisesti uusia vaikeuksia.
Kuinka aiotte selvitä niistä? Kenties kohtaatte sen vuoksi uusia koettelemuksia ja vaivoja. Kun elämänne kulku on muutettu, muiden ei sallita
nähdä sitä. Jos joku pystyisi näkemään sen ja kertoisi teille, milloin
joudutte koettelemuksiin, kuinka voisitte harjoittaa kultivointia?
Tämän vuoksi kenelläkään ei ole oikeutta nähdä sitä. Kukaan muista
koulukunnista ei voi nähdä sitä, eivätkä sitä näe myöskään harjoittajat
oman koulukuntanne sisällä. Kukaan ei pysty ennustamaan asioita
oikein, koska kyse on muuttuneesta elämästä – elämästä kultivoinnin
harjoittamiseen.
Jotkut ovat kysyneet, voivatko he lukea muita kirjoja, jotka ovat
uskonnollisia tai käsittelevät qigongiin liittyviä asioita. Tässä on meidän
kantamme. Kaikki uskonnolliset kirjat – erityisesti buddhalaisuuden
teokset – opettavat ihmisiä kultivoimaan luonteenlaatuaan. Mekin
kuulumme Buddha-järjestelmään, joten periaatteessa ongelmaa ei
ole. Eräs asia on kuitenkin huomioitava. Monia kohtia sūtrista on
käännetty alun alkaen väärin. Lisäksi monia kirjoituksia on tulkittu
eri tasojen ymmärryksellä, joten asioita on määritelty mielivaltaisesti,
mikä on vahingoittanut Lakia. Asioita huolimattomasti määritelleet
ihmiset ovat olleet liian kaukana buddhien tasosta; he eivät ole
lainkaan ymmärtäneet kirjoitusten todellista sisältöä. Tämän vuoksi
heidän ymmärryksensä ovat olleet niin erilaisia. Teidän ei ole helppo
ymmärtää kirjoituksia perusteellisesti, ettekä pysty valaistumaan
niihin itsenäisesti. Mutta jos sanotte, että olette vain kiinnostuneita
kirjoitusten opiskelusta, ja opiskelette niitä jatkuvasti, kultivoitte
kyseisen koulukunnan mukaisesti. Sūtrat ovat nimittäin yhdistäneet
kyseisen koulukunnan gongia ja Fa’ta, ja kun opiskelette niitä, olette
opiskelleet kyseistä menetelmää – ongelma on tässä. Jos paneudutte
niihin ja kultivoitte niiden mukaisesti, olette kenties omaksuneet tämän
menetelmän meidän sijastamme. Historiallisesti kultivoinnissa on aina
edellytetty, ettei kahta menetelmää voi harjoittaa samanaikaisesti. Jos
haluatte aidosti harjoittaa tätä menetelmää, teidän pitäisi lukea vain
tämän menetelmän tekstejä.

224

Kuudes luento

Mitä tulee qigong-kirjoihin – älkää lukeko niitä, jos haluatte
harjoittaa kultivointia. Tämä pätee etenkin niihin, joita on julkaistu
nykyaikana. Sama koskee myös sellaisia kirjoja kuten Keltaisen keisarin
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sisäisen alkemian klassikko , Luonteen ja pitkäikäisyyden opas sekä
Taolainen kaanon. Vaikka niissä ei ole niin monia huonoja asioita, nekin
sisältävät eri tasojen viestejä. Ne ovat itsessään keinoja kultivoinnin
harjoittamiseen. Kun luette niitä, niiden asioita yhdistyy omiinne
ja ne häiritsevät teitä. Jos pidätte jotakin lausetta hyvänä, selvä, se
sekoittuu välittömästi gongiinne. Vaikka kyse ei olisi huonosta asiasta,
kuinka pystyisitte harjoittamaan kultivointia, kun ulkopuolisia asioita
on tarttunut omiinne? Eikö siitä voikin aiheutua ongelmia? Jos
televisioonne lisätään asiaankuulumaton osa, mitä luulette tapahtuvan?
Se hajoaa välittömästi. Kyse on tällaisesta periaatteesta. Sitä paitsi monet
nykyiset qigong-kirjat ovat epäaitoja, ja ne sisältävät kaikenlaisia viestejä.
Yksi oppilaistamme selaili erästä qigong-kirjaa ja näki ison käärmeen
ponnahtavan siitä ulos. En tietenkään halua mennä yksityiskohtiin. Olen
juuri sanonut, että kun harjoittajat eivät menettele oikein, he kohtaavat
vaikeuksia. Toisin sanoen kyse on siitä, että ongelmia aiheutuu heidän
oikeamielisten ajatustensa puutteesta. Tästä puhuminen on teille
hyödyksi, jotta kaikki tietäisivät toimia oikein sekä osaisivat erottaa
kyseiset asiat, ettei ongelmia esiintyisi vastaisuudessa. Vaikka en olekaan
painottanut sanomaani erityisen voimakkailla ilmaisuilla, jokaisen tulisi
ehdottomasti kiinnittää tähän asiaan huomiota. Tämä on tyypillinen
ongelmien lähde; ongelmia ilmenee usein tähän liittyen. Kultivoinnin
harjoittaminen on äärimmäisen hankalaa ja erittäin vakavaa. Jos olette
hetken ajan varomattomia, olette vaarassa pudota ja voitte pilata itsenne
saman tien. Tämän vuoksi ajatustenne on pakko olla oikeamielisiä.
Kamppailulajien qigong (wǔshù qìgōng)
Sisäisten kultivointimenetelmien lisäksi on olemassa kamppailulajien
qigongia. Kamppailulajien qigong-menetelmiä käsitellessäni minun
on myös otettava esille eräs ongelma: monet ihmiset harjoittajien
keskuudessa puhuvat nykyään suuresta joukosta erityyppisiä qigongeja.
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Tänä päivänä on noussut esille niin kutsuttua ”maalaus-qigongia”,
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”musiikki-qigongia”, ”kalligrafia-qigongia” ja ”tanssi-qigongia”.
Niitä on kaikenlaisia. Ovatko ne kaikki qigongia? Minusta tämä on
hyvin kummallista. Sanoisin, että kyse on qigongin sekoittamisesta
– eikä ainoastaan sen sekoittamisesta, vaan kerrassaan sen häpäisemisestä ja halventamisesta. Mikä on tällaisten asioiden teoreettinen
perusta? Sanotaan, että kun joku piirtää, laulaa, tanssii tai kirjoittaa
transsitilassa – jonkinlaisessa ”qigong-tilassa” – kyse on qigongista.
Niinkö? Näitä asioita ei voi ymmärtää sillä tavoin. Eikö kyse olekin
qigongin häpäisemisestä? Qigong on syvällinen ja laaja-alainen oppi
ihmiskehon kultivoinnista. Kuinka siis jonkinlaisessa transsissa olemista
voisi nimittää qigongiksi? Miksi sitä sitten kutsutaan, jos menemme
WC:hen tällaisessa tilassa? Eikö kyse ole qigongin häpäisemisestä? Minä
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nimittäisin sitä juuri sellaiseksi. Kaksi vuotta sitten Aasian itämaisilla
terveysmessuilla esiteltiin niin kutsuttua ”kalligrafia-qigongia”. Mitä
se oikein tarkoittaa? Kävin katsomassa heidän näyttelyosastollaan ja
näin erään henkilön, joka oli kirjoittamassa siveltimellä. Kun hän oli
piirtänyt kirjainmerkit valmiiksi, hän eritti käsillään qi’tä jokaiseen
merkkiin, yhteen kerrallaan, ja hänen qi’nsä oli kauttaaltaan mustaa.
Hänen mielensä oli täynnä ajatuksia rahasta ja maineesta, joten kuinka
hänellä olisi voinut olla gongia? Edes hänen qi’nsä ei voinut olla hyvää.
Tämän henkilön kalligrafiatöitä oli ripustettu myyntiin kalliilla hinnalla,
mutta niitä ostivat vain ulkomaalaiset. Sanoisin, että niitä ostaville
ihmisille oli tiedossa ongelmia. Kuinka musta qi voisi olla hyvää? Jopa
tämän henkilön kasvot näyttivät synkiltä. Hänellä oli pakkomielle
rahasta – hän ei ajatellut muuta kuin rahaa – joten kuinka hänellä olisi
saattanut olla gongia? Kaikesta huolimatta hänen käyntikortissaan oli
kaikenlaisia titteleitä, kuten ”Kansainvälinen kalligrafia-qigong” ja niin
edelleen. Minä kysyn, kuinka tällaisia asioita voi nimittää qigongiksi.
Ajatelkaapa: minun luentosarjani käyneistä ihmisistä 80–90 % ei
ainoastaan parannu sairauksistaan vaan kehittää myös gongia – aitoa
gongia. Teidän kehonne kantamat asiat ovat jo varsin ainutlaatuisia.
Jos harjoittaisitte itseksenne, ette pystyisi saamaan niitä, vaikka
kultivoisitte elämänne loppuun asti. Vaikka nuori henkilö alkaisi
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harjoittaa juuri nyt, hän ei pystyisi tämän elämänsä aikana kehittämään
asioita, joita minä olen teille antanut, vaikka hän löytäisikin aidon
ja taitavan mestarin opastamaan itseään. Tämän Falunin ja näiden
mekanismien muodostaminen on vaatinut niin monien sukupolvien
työn, ja nyt ne asetetaan teihin kerralla. Näin ollen sanon teille, että
älkää menettäkö niitä helposti vain, koska olette saaneet ne helposti.
Ne ovat äärimmäisen kallisarvoisia – niiden arvoa ei voi mitata. Tämän
luentosarjan käytyänne kannatte mukananne aitoa gongia, korkeaenergiaista ainetta. Kun palaatte kotiin ja kirjoitatte muutamia merkkejä,
niissä on käsialastanne riippumatta energiaa. Pitäisikö teistä jokainen
siis nimittää ”mestariksi”, ja te kaikki olisitte näin ollen kalligrafiaqigongin mestareita? Sanoisin, ettei asiaa voi ymmärtää sillä tavoin.
Henkilö, jolla todella on gongia – jolla siis todella on energiaa – jättää
sitä kaikkeen koskemaansa, vaikka hän ei tietoisesti lähettäisikään sitä,
ja se loistaa kirkkaana.
Näin myös erään lehden, joka uutisoi tulevasta kalligrafia-qigongin
kurssista. Selailin sitä pikaisesti nähdäkseni, millä tavoin sellaista
opetetaan. Siinä sanottiin, että ensin täytyy hallita sisään- ja uloshengitystä. Sitten on istuttava meditaatiossa 15–30 minuuttia, keskitettävä
tietoisuus eliksiirikenttään (dāntián) sekä kuviteltava, kuinka qi’tä
nousee eliksiirikentästä kyynärvarteen. Tämän jälkeen kastetaan sivellin
musteeseen ja liikutetaan qi’tä siveltimen kärkeen. Kun ajatus on
saavuttanut tämän pisteen, voi alkaa kirjoittaa. Eikö tämä ole ihmisten
huijaamista? Onko qigongia siis se, että pystyy liikuttamaan qi’tään
jonnekin? Jos ennen ruokailua meditoimme vähän aikaa, otamme
syömäpuikot käteemme ja liikutamme qi’tä niiden kärkeen, onko kyse
”ruokailu-qigongista”? Ja syömmekö näin ollen energiaa? Tarkoitukseni
on vain havainnollistaa asiaa. Minä kutsun tätä qigongin häpäisemiseksi
ja halventamiseksi. Jotkut pitävät qigongia niin pinnallisena asiana. Sitä
ei kuitenkaan tule ymmärtää sillä tavoin.
Sen sijaan kamppailulajien qigongia voi pitää itsenäisenä qigongina.
Miksi? Koska sillä on tuhansien vuosien historia, ja siihen kuuluu
perinpohjaisia teorioita kultivoinnista sekä täydellinen joukko harjoitus
menetelmiä. Tämän vuoksi sitä voidaan pitää kokonaisena järjestelmänä.
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Tästä huolimatta kamppailulajien qigong kuuluu sisäisten kultivointiharjoitusten joukossa vain kaikkein alimmalle tasolle. ”Kova-qigong” on
kerääntyneen energiamassan muoto, jota käytetään vain iskuissa. Annan
teille esimerkin. Pekingissä oli eräs oppilas, joka ei Falun Dafa -luentosarjamme jälkeen uskaltanut enää painaa käsillään mitään. Ostaessaan
lapselleen rattaita hän kokeili niiden kestävyyttä käsillään ja yllättyi
huomatessaan, että rattaat romahtivat kasaan. Kun hän oli kotona ja
halusi istua tuolille, hän ei voinut painaa sitä käsillään, muutoin se särkyi.
Hän kysyi minulta, mitä oli tapahtumassa. En selittänyt asiaa hänelle,
sillä en halunnut hänen kehittävän kiintymystä. Sanoin, että kyse oli
luonnollisesta tilasta ja että hänen pitäisi antaa näiden asioiden seurata
luonnollista kulkuaan eikä kiinnittää niihin erityistä huomiota. Kyse
oli hyvistä asioista. Jos joku hallitsee kunnolla tämän yliluonnollisen
kyvyn, hän pystyy murskaamaan jopa kiven kädenpuristuksellaan.
Eikö tämä ole ”kova-qigongia”? Tämä oppilas ei kuitenkaan ollut
koskaan harjoittanut kova-qigongia. Tällaisia yliluonnollisia kykyjä voi
normaalisti tulla esille sisäisissä kultivointiharjoituksissa, mutta koska
ihmisten on vaikea ylläpitää xīnxìngiään, niiden käyttöä ei tavallisesti
sallita, vaikka ne olisivat kehittyneet. Tämä pätee erityisesti henkilöön,
joka harjoittaa kultivointia alatasolla. Hänen luonteenlaatunsa ei ole
vielä kohonnut, joten alatasolla kehittyviä yliluonnollisia kykyjä ei voi
tuoda lainkaan esille. Aikaa kuluu, ja kun hän pääsee korkeammalle
tasolle, tällaisista asioista ei enää ole hyötyä, eikä niiden näin ollen
tarvitse tulla silloinkaan esille.
Kuinka kamppailulajien qigongia sitten käytännössä harjoitetaan?
Sitä harjoittavien ihmisten täytyy liikuttaa qi’tään, mutta aluksi se
ei ole helppoa. Vaikka haluaisitte ohjata qi’tänne, ette välttämättä
pysty siihen. Mitä tällaisen henkilön täytyy siis tehdä? Hänen täytyy
harjoittaa käsiään, kylkiään, jalkojaan, sääriään, käsi- ja kyynärvarsiaan
sekä päätään. Kuinka niitä harjoitetaan? Jotkut hakkaavat puunrunkoa
käsillään tai kämmenillään, ja jotkut iskevät käsiään kivilaattoihin.
Voitte kuvitella, millaista kipua he tuntevat, kun luut osuvat niihin
tällä tavoin. Heidän kätensä vuotavat verta heti, kun he käyttävät vähän
enemmän voimaa. Edelleenkään he eivät onnistu ohjaamaan qi’tä.
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Mitä he sitten tekevät? He alkavat pyörittää käsiään ja saavat veren
pakkautumaan niihin, mikä saa ne turpoamaan. Kun he sitten lyövät
kiviä, luut on pehmustettu, eivätkä ne enää iskeydy suoraan kiveen.
Niinpä he tuntevat vähemmän kipua. Kun he jatkavat qigongin harjoittamista, he saavat opetusta mestariltaan ja pystyvät ennen pitkää
liikuttamaan qi’tä. Taito liikuttaa qi’tä ei kuitenkaan vielä riitä, sillä
todellisessa kamppailutilanteessa vastapuoli ei odota teitä. Tietysti,
kun henkilö pystyy ohjaamaan qi’tään, hän pystyy jo vastustamaan
iskuja, eikä hän välttämättä tunne kipua, vaikka häntä lyötäisiin paksulla
kepillä. Hänellä on kyky turvottaa kehonsa laittamalla qi’nsä liikkeelle.
Kuitenkin qi on alkuvaiheessa vain hyvin alkeellinen asia; jatkuvan
harjoituksen myötä se voi muuttua korkeaenergiaiseksi aineeksi. Kun
se on muuttunut korkeaenergiaiseksi aineeksi, se muodostaa asteittain
hyvin tiheän energiakertymän. Tällä energiakertymällä on älykkyyttä,
joten se on myös ”kykykertymä”, tai toisin sanoen eräänlainen
yliluonnollinen kyky. Tämä kyky on kuitenkin tarkoitettu vain iskujen
antamiseen ja torjumiseen, eikä sitä voi käyttää ihmisten parantamiseen.
Koska tämä korkeaenergiainen aine sijaitsee toisessa ulottuvuudessa,
eikä se kulje meidän ulottuvuudessamme, sen aika on nopeampaa
kuin meidän. Kun haluatte antaa jollekin iskun, teidän ei enää tarvitse
ohjata qi’tä tai edes ajatella asiaa, sillä gonginne on jo paikalla. Kun
teihin kohdistetaan iskuja ja torjutte niitä, gong on silloinkin jo paikalla.
Vaikka iskunne olisi kuinka nopea tahansa, gong on teitä nopeampi, sillä
aikakäsitys on erilainen näissä kahdessa ulottuvuudessa. Kamppailu
lajien qigongia harjoittamalla henkilö voi kehittää sellaisia kykyjä kuten
”rautakämmen”, ”sinooperikämmen”, ”vajra-jalka”, ”arhat-jalka” ja niin
edelleen. Nämä ovat tavallisten ihmisten taitoja, ja tavallinen ihminen
pystyy saavuttamaan tämän tason fyysisillä harjoituksilla.
Suurin ero kamppailulajien qigongin ja sisäisen kultivoinnin välillä
on se, että kamppailulajien qigongin harjoittaminen edellyttää liikuntaa,
joten qi kulkee ihon alla. Koska sitä täytyy harjoittaa liikkeessä, henkilö
ei voi saavuttaa tyyneyden tilaa, eikä qi näin ollen kulje eliksiirikenttään,
vaan se kulkee ihon pinnan alla ja lihasten kautta. Näin ollen tällainen
henkilö ei pysty kultivoimaan kehoaan tai kehittämään korkean tason
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kykyjä. Meidän sisäiset kultivointimenetelmämme edellyttävät harjoittamista tyyneyden tilassa. Yleisesti ottaen tähän luokkaan kuuluvissa
harjoituksissa edellytetään, että qi virtaa eliksiirikenttään alavatsan
alueella – ne suosivat harjoittamista tyynessä mielentilassa sekä
alkuperäiskehon (běntǐ) muutosta. Ne voivat harjoittaa pitkäikäisyyttä
ja johtaa kultivointiin korkeammille tasoille.
Kenties olette lukeneet joitakin romaaneja, joissa kuvaillaan
sellaisia kung-fu -tekniikoita kuten ”kultainen kellokupu”, ”rautapaita”
tai ”poppelin lävistäminen sadan askeleen etäisyydeltä”. Lisäksi
puhutaan levitaatiotaidoista, joiden avulla ihmiset voivat liikkua
paikasta toiseen yläilmoissa, ja jotkut voivat jopa siirtyä toisiin ulottuvuuksiin. Onko tällaisia taitoja olemassa? Kyllä, toki on – mutta niitä
ei esiinny tavallisten ihmisten keskuudessa. Henkilöt, jotka ovat
todella kultivoineet tällaisia korkean tason taitoja, eivät voi esitellä
niitä julkisesti. Näitä asioita ei voi saada vain kamppailulajien qigongia
harjoittamalla, vaan ne ovat täysin tavallisten ihmisten tason yläpuolella,
joten tällaisen henkilön täytyy kultivoida itseään sisäisen kultivointi
harjoituksen vaatimusten mukaisesti. Hänen täytyy kiinnittää aidosti
huomiota xīnxìngiinsä ja kohottaa sitä; hänen on suhtauduttava kevyesti
esimerkiksi kaikkiin materiaalisiin hyötyihin. Vaikka hän on saanut
kultivoinnin myötä sellaisia kykyjä, hän ei voi siitä lähtien käyttää niitä
kevytmielisesti tavallisten ihmisten keskuudessa. Hän voi käyttää niitä
vain, jos hän on yksin eikä kukaan ole näkemässä. Näissä romaaneissa
päähenkilö taistelee ja tappaa jonkin salaisen miekkailutaito-oppaan,
aarteen tai naisten vuoksi. Kaikilla kuvaillaan olevan mahtavia kykyjä,
ja he liikkuvat paikasta toiseen maagisin keinoin. Ajatelkaapa: eikö
joku, jolla todella on tällaisia taitoja, joudu kultivoimaan niitä sisäistä
kultivointimenetelmää harjoittamalla? Tämä on mahdollista vain
luonteenlaatua kultivoimalla, ja hänen on täytynyt jo kauan olla
välinpitämätön maineen, rahan ja kaikenlaisten halujen suhteen. Kuinka
hän voisi tappaa muita? Kuinka raha ja rikkaudet voisivat merkitä
hänelle niin paljon? Se on täysin mahdotonta. Kyse on vain taiteellisesta liioittelusta. Ihmiset etsivät elämyksiä ja himoitsevat kaikkea,
mikä tyydyttää tämän halun. Kirjailijat ovat takertuneet tähän ja tekevät
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parhaansa kirjoittaakseen mielenkiintoisista ja jännittävistä asioista –
mitä hohdokkaammilta ne kuulostavat, sitä innokkaammin ihmiset niitä
lukevat, mutta siinä ei ole kyse muusta kuin taiteellisesta liioittelusta.
Henkilöt, joilla todella on tällaisia taitoja, eivät käyttäydy sillä tavoin.
Etenkään he eivät esittele niitä julkisesti.
Rehentely
Koska harjoitamme kultivointia tavallisten ihmisten keskuudessa, monet
oppilaamme eivät onnistu luopumaan suuresta joukosta kiintymyksiään.
Monista kiintymyksistä on tullut jo heidän toinen luontonsa, eivätkä
he edes huomaa sitä. Rehentely voi ilmetä kaikenlaisissa tilanteissa,
jopa hyviä tekoja tehdessä. Jotkut ihmiset kerskailevat ja rehentelevät
päivittäisessä elämässään, kun he ovat parantaneet asemaansa hieman
tai saaneet vähän etuja itselleen: ”Olen hyvin pätevä, voittajatyyppiä.”
Myös meillä on näitä tapauksia: joku harjoittaa hieman paremmin
kuin muut, näkee vähän selvemmin taivaallisella silmällään tai tekee
liikesarjoja sulavammin, ja niinpä he ylvästelevät näillä asioilla.
Joku voi väittää: ”Kuulin Mestari Li’n sanovan jotakin”, ja ihmiset
kerääntyvät hänen ympärilleen kuuntelemaan. Sitten hän laittaa
liikkeelle huhuja väritettynä omalla ymmärryksellään. Mikä tarkoitus
tällä on? Kaikki palautuu viime kädessä siihen, että hän haluaa huomiota.
Jotkut myös levittävät näitä huhuja eteenpäin innokkaasti, aivan kuin
he olisivat hyvin perillä asioista – ja aivan kuin suurin osa harjoittajistamme ei ymmärtäisi tai tietäisi yhtä paljon kuin he. Tästä on tullut
heille luonnollista. Kenties he itse eivät edes tiedosta asiaa, mutta
alitajuisesti heillä on tarve rehennellä. Miksi he muuten juoruilisivat?
Jotkut myös levittävät huhuja siitä, koska Mestari palaa takaisin vuorille.
En ole tullut miltään vuorilta, joten kuinka voisin palata niille? Toiset
taas sanovat, että tiettynä päivänä Mestari kertoi jollekin jonkin asian tai
että hän opetti jotain ihmistä henkilökohtaisesti. Mitä hyvää voi seurata
tällaisten asioiden levittämisestä? Siitä ei ole mitään hyötyä, mutta
olemme huomanneet, että tämä on heidän kiintymyksensä – rehentely.
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On olemassa myös ihmisiä, jotka tulevat pyytämään minulta
nimikirjoitusta. Mikä on sen tarkoitus? Nimikirjoitusten hankkiminen
muistoksi on tavallisten ihmisten tapa. Jos ette harjoita kultivointia,
siitä ei ole mitään hyötyä, vaikka antaisinkin teille nimikirjoitukseni.
Jokainen kirjoissani oleva kirjainmerkki kantaa minun hahmoani ja
Falunia, ja jokainen lause on peräisin minulta. Mihin vielä tarvitsette
nimikirjoitustani? Jotkut ihmiset ajattelevat: ”Kun minulla on nimikirjoitus, Mestarin viestit suojelevat minua.” He antavat yhä painoarvoa
tällaisten viestien kaltaisille asioille. Me emme välitä niistä. Tämä kirja
on jo korvaamaton. Mitä muuta vielä haluatte? Kaikki sellainen heijastaa
heidän kiintymyksiään. Jotkut ihmiset tarkkailevat minua lähellä olevien
oppilaiden käytöstä ja puhetta sekä alkavat matkia heitä erottamatta,
onko se hyvää vai huonoa. Itse asiassa emme välitä siitä, kenestä on kyse
ja kuka toimii milläkin tavalla – on vain yksi Fa, ja vain seuraamalla tätä
Suurta Lakia toiminnassanne voitte mukautua todelliseen mittapuuhun.
Minun ympärilläni olevat ihmiset eivät ole koskaan saaneet erityis
kohtelua, ja he ovat samassa asemassa kuin tekin; he vain työskentelevät
157
Tutkimusseuran hyväksi. Älkää kehittäkö sellaisia kiintymyksiä.
Muutoin saatatte niiden vuoksi alkaa vahingoittaa Dafaa tietämättänne.
Keksimänne sensaatiomaiset juorut voivat jopa johtaa ristiriitoihin tai
nostaa esille muiden oppilaiden kiintymyksiä. Ne voivat saada heidät
tungeksimaan Mestarin ympärillä, jotta he saisivat tietää enemmän ja
niin edelleen. Eikö tämä kaikki palaudu samaan ongelmaan?
Mihin muuhun rehentely voi helposti johtaa? Olen opettanut tätä
158
menetelmää jo kahden vuoden ajan. Osa kokeneemmista Falun Dafan
harjoittajista voi pian saavuttaa gongin avautumisen, ja osa siirtyy asteittaisen valaistumisen tilaan, mikä tapahtuu äkillisesti. Miksi tällaiset
kyvyt eivät tulleet esille aiemmin? Jos olisin työntänyt teidät kerralla
niin korkealle tasolle, vaikka ette olisi vielä hylänneet tavallisten
ihmisten kiintymyksiänne, se ei kävisi päinsä. Tietenkin xīnxìnginne
on jo kohonnut hyvin korkealle, mutta teillä on yhä monia kiintymyksiä, joista ette ole pystyneet luopumaan. Näin ollen teille ei voida
antaa sellaisia yliluonnollisia kykyjä. Kun tämä vaihe on ohi ja olette
tulleet vakaiksi, teidät laitetaan äkillisesti asteittaisen valaistumisen
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tilaan. Tässä asteittaisen valaistumisen tilassa taivaallinen silmänne
avataan hyvin korkealle tasolle ja monia kykyjänne tulee esille. Voin
itse asiassa kertoa, että kun henkilö kultivoi aidosti, hän kehittää jo
alkuvaiheessa monia yliluonnollisia kykyjä. Olette jo saavuttaneet niin
korkean tason, että teillä on runsaasti kykyjä. Piakkoin moni teistä
saattaa siirtyä tähän tilaan. On myös joitakin ihmisiä, jotka eivät pysty
kultivoimaan korkealle tasolle. Heidän mukanaan kantamat ominaisuutensa ja sietokykynsä ovat määrättyjä. Näin ollen jotkut saavuttavat
gonginsa avautumisen ja valaistumisen, siis täyden valaistumisen, hyvin
matalalla tasolla. Tällaisia ihmisiä tulee olemaan.
Otin asian esille varoittaakseni teitä tästä: kun tällaisia ihmisiä
ilmaantuu, älkää varsinkaan pitäkö heitä jonkinlaisina mahtavina valaistuneina olentoina. Kultivoinnissa tämä on hyvin vakava ongelma. Vain
tätä Suurta Lakia seuraamalla voitte toimia oikein. Älkää seuratko
jotakin ihmistä tai kuunnelko häntä sillä perusteella, että näette
hänen yliluonnollisia kykyjään tai jumalallisia voimiaan, tai koska
hän on nähnyt joitakin asioita. Aiheutatte hänellekin vahinkoa, sillä
hän kehittää kiintymyksiä omahyväisyydestä, ja ennen pitkää hän
on vaarassa menettää kaiken. Kaikki lukitaan häneltä, ja lopulta hän
on pudonnut. Gongin avautumisen saavuttanut henkilö voi myös
pudota. Jos joku ei pysty hallitsemaan itseään kunnolla, hän saattaa
pudota, vaikka hän olisi valaistunut. Jopa buddha voi pudota, jos hän
ei käyttäydy oikein, puhumattakaan teidänlaisistanne harjoittajista
tavallisten ihmisten keskuudessa! Näin ollen riippumatta siitä, kuinka
monia kykyjä olette kehittäneet, kuinka näyttäviä ne ovat tai kuinka
vahvoilta jumalalliset voimanne vaikuttavat – teidän on ehdottomasti
hallittava itseänne. Äskettäin joitakin joukossamme istuvia ihmisiä
katosi ja ilmestyi uudelleen vähän ajan kuluttua. Kyse on tällaisista
asioista, ja kenties vielä suurempia jumalallisia kykyjä tulee esille.
Kuinka aiotte siis toimia? Olette meidän oppilaitamme, meidän opetuslapsiamme, joten jos kohtaatte jonakin päivänä tämänkaltaisia ilmiöitä,
tapahtuipa niitä teille tai jollekin toiselle, ette saa asettaa tällaista
henkilöä jalustalle tai tavoitella näitä asioita. Kun mielenne ajautuu
väärille teille, olette hukassa ja putoatte. Ehkä olette vielä korkeammalla
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tasolla kuin hän, mutta yliluonnollisia kykyjänne ei vielä vain ole tullut
esille. Ainakin kyseisen asian kannalta olette pudonneet. Näin ollen
jokaisen täytyy kiinnittää tähän ongelmaan erityistä huomiota. Olemme
painottaneet tätä voimakkaasti, sillä tämä tilanne tulee pian esille. Ei
kävisi päinsä, jos ette pystyisi toimimaan oikein.
Harjoittaja, joka on kehittänyt gongia, saavuttanut gonginsa avautu
misen tai aidosti valaistunut, ei saa koskaan luulla, että hän on joku
erityinen henkilö. Hän näkee asioita vain oman tasonsa puitteissa.
Hänen kultivointinsa on saavuttanut tämän pisteen, tai toisin sanoen
hänen valaistumiskykynsä, xīnxìnginsä ja viisautensa ovat saapuneet
tähän vaiheeseen. Kenties hän ei siis usko asioihin, jotka ovat
korkeammalla tasolla. Juuri tämän vuoksi hän voi luulla, että hänen
näkemänsä asiat ovat ehdottomia ja että hän on nähnyt kaiken. Tämä
henkilö on kuitenkin kaukana siitä, sillä hän on vain kyseisellä tasolla.
Joidenkin ihmisten gong avautuu tällä tasolla, koska he eivät kykene
kultivoimaan ylemmäs. He voivat siis saavuttaa gongin avautumisen
ja valaistumisen vain kyseisellä tasolla. Osa teistä, jotka myöhemmin
onnistutte kultivoinnissa, valaistuu pienten maailmallisten polkujen
tasolla; toiset valaistuvat eri tasoilla, ja osa valaistuu saavutettuaan
Aidon Hedelmän. Vain ne, jotka valaistuvat saavutettuaan Aidon
Hedelmän, ovat korkeimmalla tasolla. He pystyvät näkemään sen, mitä
eri tasoilla tapahtuu, sekä näyttäytymään niillä. Jopa henkilöt, joiden
gong on avautunut ja jotka ovat valaistuneet alimmalla tasolla, siis
pienten maailmallisten polkujen tasolla, pystyvät näkemään joitakin
ulottuvuuksia ja valaistuneita olentoja, joiden kanssa he pystyvät
myös kommunikoimaan. Älkää kuitenkaan tulko omahyväisiksi tässä
vaiheessa, sillä Aidon Hedelmän saavuttaminen ei onnistu, kun gong
avautuu pienten maailmallisten polkujen tasolla tai muulla matalalla
tasolla – tämä on varmaa. Mitä tällainen henkilö voi siis tehdä? Hän
voi vain jäädä tälle tasolle, ja kultivoinnin harjoittaminen korkeampia
tasoja kohti on tulevaisuuden asia. Koska hän voi kultivoida vain
tälle tasolle, mitä hyötyä olisi pitää hänen gonginsa lukittuna? Vaikka
hän tekisi mitä tahansa, hänen kultivointinsa ei pystyisi edistymään
pidemmälle. Näin ollen hänen gonginsa avataan, sillä hän on saavuttanut
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kultivointinsa päätepisteen. Tällaisia ihmisiä tulee olemaan paljon.
Riippumatta siitä, mitä tapahtuu, teidän täytyy ylläpitää xīnxìngiänne.
Vain seuraamalla Dafaa voitte toimia aidosti oikein. Olipa kyse yliluonnollisista kyvyistänne tai gonginne avautumisesta, olette saavuttaneet
ne kultivoimalla ja harjoittamalla Dafaa. Jos asetatte Dafan toissijaiseksi
ja jumalalliset kykynne ensimmäiselle sijalle; tai jos nyt valaistuneina
henkilöinä kuvittelette olevanne todella oikeassa, kun ymmärrätte
jonkin asian tavalla tai toisella; tai jos jopa ajattelette olevanne niin
mahtavia, että olette ylittäneet Dafan – sanoisin, että olette jo alkaneet
pudota. Tällöin olette vaarassa ja kultivointinne voi mennä hukkaan. On
aivan mahdollista, että putoatte ja olette kultivoineet turhaan.
Kerron teille vielä erään asian: tämän kirjan sisältö on yhdistelty
Fa’sta, jota olen opettanut useilla luentosarjoilla. Kaikki on minun
opetuksiani, ja jokainen lause on minun puhumani. Ne on kirjoitettu
tekstiksi äänitteiltä ja kopioitu sana sanalta. Tässä työssä ovat auttaneet
opetuslapseni, minun oppilaani; he jäljensivät sanani nauhoitteilta,
minkä jälkeen tarkistin kirjan kerran toisensa jälkeen. Kaikki on minun
Fa’tani – se, mitä opetan, on juuri tämä ainoa Fa.

Kuudes luento

235

Seitsemäs luento
Tappaminen
Tappaminen on hyvin arkaluonteinen kysymys. Olemme asettaneet
harjoittajille varsin ehdottoman vaatimuksen: harjoittajat eivät
saa tappaa. Olipa kyseessä Buddha-, Tao- tai Qimen-järjestelmä –
riippumatta siitä, mistä oppisuunnasta tai harjoituksesta on kyse – aidot
kultivointimenetelmät ovat tästä yksimielisiä ja kieltävät ehdottomasti
tappamisen. Tappaminen aiheuttaa valtavia ongelmia, joten meidän
täytyy käsitellä asiaa yksityiskohtaisesti. Alkuperäisessä buddhalaisuudessa tappaminen viittasi pääasiassa ihmishengen viemiseen, mikä
on kaikkein vakavin teko. Myöhemmin suurikokoisten olentojen,
suurten kotieläinten tai muiden verrattain kookkaiden olentojen
tappamista pidettiin myös vakavana asiana. Miksi tappamiseen on
suhtauduttu niin vakavasti kultivoinnin maailmassa? Menneinä aikoina
buddhalaisuudessa sanottiin, että olennoista, joiden ei vielä ole tarkoitus
kuolla, tulee tapettaessa yksinäisiä sieluja ja vaeltavia aaveita. Näitä
olentoja varten järjestettiin aikoinaan rituaaleja ”vapauttamaan sieluja
kiirastulesta”. Ilman näitä toimituksia kyseiset olennot kärsisivät nälästä
ja janosta ja niiden tilanne olisi hyvin onneton – tällaista buddhalaisuus
opetti aikoinaan.
Me olemme sanoneet, että kun henkilö tekee toiselle jotakin pahaa,
hänen täytyy antaa vastineeksi paljon hyvettä. Yleensä viittaamme tällä
siihen, kun ihmiset anastavat lähimmäisilleen kuuluvia asioita ja niin
edelleen. Jos toisen elämä kuitenkin lopetetaan äkillisesti, olipa kyseessä
eläin tai muu olento, tämä teko synnyttää varsin suuren määrän karmaa.
Menneisyydessä tappaminen viittasi ennen kaikkea ihmishengen riistämiseen, mistä syntyy huomattavasti karmaa. Mutta muiden tavallisten
olentojen tappaminen ei myöskään ole vähäinen asia; sekin tuottaa
suoraan paljon karmaa. Erityisesti teille gongin harjoittajille on
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järjestetty joitakin koettelemuksia kultivointinne jokaiselle tasolle.
Itse asiassa kyse on omasta karmastanne ja omista koettelemuksistanne.
Ne on asetettu eri tasoille, jotta voisitte niiden avulla kohottaa itseänne.
Kunhan vain parannatte luonteenlaatuanne, pystytte läpäisemään ne.
Jos kuitenkin saatte yhtäkkiä niin paljon karmaa, kuinka pystyisitte
läpäisemään nämä koetukset? Xīnxìnginne on sillä tasolla, ettette voisi
lainkaan selviytyä niistä. Kultivointinne saattaisi olla mennyttä.
Olemme havainneet, että kun henkilö syntyy, monta ”häntä”
syntyy samanaikaisesti tiloissa, jotka ovat maailmankaikkeuden tietyn
alueen rajoissa. Heillä on samat piirteet ja sama nimi, ja he tekevät
samankaltaisia asioita. Näin ollen heitä kaikkia voidaan pitää hänen
kokonaisen olemuksensa osina. Tähän liittyy eräs ongelma: yksi
heistä kuolee äkillisesti (ja sama pätee myös muiden suurten olentojen
elämiin), mutta ”hänet” toisissa ulottuvuuksissa eivät ole saavuttaneet
ennalta määrättyjen elämiensä loppua, vaan heillä on vielä monia vuosia
elettävänään. Tällöin edesmennyt henkilö joutuu tilanteeseen, jossa
hänellä ei ole määränpäätä, ja hän harhailee maailmankaikkeuden
tilassa. Aiemmin sanottiin, että nämä yksinäiset sielut ja vaeltavat aaveet
kärsivät nälästä, janosta ja muista rasituksista. Kenties tämä on totta. Itse
asiassa olemme todella nähneet sen kauhean tilanteen, josta tällainen
henkilö löytää itsensä: hänen täytyy odottaa siihen asti, kunnes ”hän”
jokaisessa ulottuvuudessa on kulkenut elämänsä loppuun, ja vasta sitten
he voivat löytää lopullisen määränpäänsä yhdessä. Mitä kauemmin
tähän odotukseen kuluu, sitä enemmän hän kärsii – ja mitä enemmän
hän kärsii, sitä enemmän hänen kärsimyksensä aiheuttama karma
lisääntyy tappajan kehossa. Ajatelkaapa: kuinka paljon ylimääräistä
karmaa teille voisi karttua? Tämän olemme voineet havaita yliluonnollisten kykyjen avulla.
Olemme nähneet myös seuraavan asian: kun ihminen syntyy, hänen
koko elämänsä on jo olemassa tietyssä ulottuvuudessa. Toisin sanoen
se, missä hän on elämänsä aikana ja mitä hänen on tarkoitus tehdä –
kaikki tämä on jo siellä. Kuka on järjestänyt hänen elämänsä? Sen ovat
tietysti tehneet korkeammat olennot. Tavallisessa ihmisten yhteiskunnassa henkilö esimerkiksi syntyy tiettyyn perheeseen ja käy tiettyä
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koulua. Aikuistuttuaan hän työskentelee tietyssä paikassa, ja työssään
hän luo suhteita kaikenlaisiin ihmisiin eri aloilta. Kyse on siitä, että
yhteiskunnan kokonaisvaltainen järjestys on jo suunniteltu tällä tavoin.
Jos hän kuitenkin kuolee äkillisesti, asiat eivät enää mukaudu alkuperäiseen suunnitelmaan vaan ovat muuttuneet. Mainittu korkeampi
olento ei suhtaudu suopeasti siihen henkilöön, joka on aiheuttanut
häiriön. Ajatelkaapa – harjoittajina haluamme kultivoida korkeille
tasoille, mutta jos tämä korkeampi olento ei päästä tappajaa otteestaan,
luuletteko kyseisen henkilön voivan yhä harjoittaa? Joillakin on mestari,
jonka taso on matalampi kuin niiden korkeampien olentojen, jotka ovat
tehneet nämä järjestelyt. Niinpä myös tämä mestari joutuu vastaamaan
seurauksista, ja hänet syöstään matalalle tasolle. Ajatelkaa: onko
kyseessä tavanomainen ongelma? Kun henkilö on näin ollen syyllistynyt
sellaiseen tekoon, hänen on erittäin vaikea kultivoida ja harjoittaa.
Falun Dafan harjoittajien joukossa voi olla ihmisiä, jotka ovat
taistelleet sodissa. Itse asiassa sodat ovat asiaintiloja, jotka aiheutuvat
suurista ja kokonaisvaltaisista muutoksista taivaallisissa olosuhteissa.
Te olette olleet vain yksi elementti näissä tilanteissa. Jos ihmiset eivät
liikkuisi taivaallisten olosuhteiden muutosten mukana, tällainen
asiaintila ei olisi ilmennyt ihmisten yhteiskunnassa, eikä sitä myöskään
voisi kutsua taivaallisten olosuhteiden muutokseksi. Nämä asiat
kehittyvät suurten muutosten mukaisesti, eikä teitä voida pitää niistä
täysin vastuullisina. Puhumme täällä karmasta, joka on aiheutunut
siitä, kun henkilö tekee tahallaan pahoja asioita tavoitellessaan omaa
voittoaan tai tyydyttääkseen itsekkäitä halujaan, tai kun hän yrittää
välttää henkilökohtaisia menetyksiä. Suurten, kokonaisvaltaiseen tilaan
vaikuttavien muutosten sekä merkittävien yhteiskunnallisten muutosten
tapauksessa kyse ei ole teidän ongelmastanne.
Tappaminen voi synnyttää merkittävästi karmaa. Jotkut miettivät:
”Emme siis voi tappaa, mutta minä valmistan perheelleni ruokaa – mitä
perheeni syö, jos lopetan tappamisen kokonaan?” En käsittele tällaista
käytännön kysymystä. Olen täällä opettaakseni Fa’ta harjoittajille sen
sijaan, että kertoisin ohimennen tavallisille ihmisille, kuinka heidän on
syytä elää. Mitä tulee siihen, kuinka konkreettisiin ongelmiin pitäisi
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suhtautua, arvioikaa niitä Dafaa vasten ja tehkää niin kuin parhaaksi
katsotte. Tavalliset ihmiset tekevät mitä haluavat, ja se on heidän oma
asiansa. Kaikki eivät millään pysty aidosti harjoittamaan kultivointia.
Harjoittajien pitäisi kuitenkin asettaa itselleen vaatimuksia, jotka
perustuvat korkeampaan mittapuuhun. Tässä on kyse asiasta, jota
edellytämme gongin harjoittajilta.
Ihmisten ja eläinten lisäksi myös kasveilla on elämä. Kaikki materia
voi näyttäytyä elävässä muodossa toisissa ulottuvuuksissa. Kun
taivaallinen silmänne on avautunut Fa-näön tasolle, huomaatte, että
kivet, seinät tai mitkä tahansa esineet voivat puhua teille ja tervehtiä
teitä. Kenties jotkut teistä pohtivat: ”Viljalla ja vihanneksilla on myös
elämä, ja syömme niitä… tai mitä meidän pitäisi tehdä, kun kärpäsiä ja
moskiittoja tunkeutuu kotiimme? Kesäisin moskiitot pistävät meitä, ja
se on inhottavaa. Täytyisikö meidän vain katsella toimettomina niiden
pistäessä? Kärpäset lentävät ruokaamme ja likaavat sen, mutta eikö niitä
saisi tappaa?” Kerron teille, ettemme voi huolettomasti tappaa eläviä
olentoja hetken mielijohteesta tai ilman syytä. Meidän ei kuitenkaan
pitäisi ryhtyä ylivarovaisiksi ”herrasmiehiksi” ja keskittyä alituisesti
pikkuasioihin – jos esimerkiksi pelkäisimme niin paljon tallaavamme
muurahaisia, että joutuisimme kävellessämme hyppimään ympäriinsä.
Sanoisin, että elämänne olisi tällä tavoin varsin uuvuttavaa, ja kyseessä
olisi jälleen kiintymys, eikö niin? Vaikka ette olisi murskanneet
hypellessänne yhtään muurahaista, olisitte kuitenkin tappaneet monia
pieneliöitä. Mikroskooppisella tasolla on lukemattomia pienempiä
olioita, kuten sieniä ja bakteereita, ja olisitte varmasti tappaneet niitä
joukoittain. Tällöin voisimme yhtä hyvin lopettaa elämisen. Emme
yritä muuttua tällaisiksi ihmisiksi – eihän kultivoinnin harjoittamisesta
tulisi mitään. Meidän tulee keskittyä suuriin kysymyksiin sekä harjoittaa
kultivointia avoimesti ja arvokkuudella.
Meillä ihmisillä on oikeus ylläpitää elämäämme. Näin ollen
elinympäristömme tulee vastata ihmiselon tarpeisiin. Meidän ei tule
tahallaan vahingoittaa eläviä olentoja, mutta emme myöskään saa olla
liian kiintyneitä pikkuseikkoihin. Esimerkiksi ihmisten kasvattamat
vihannekset ja viljatkin ovat elossa, mutta emme voi sen vuoksi lakata
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syömästä ja juomasta. Kuinka pystyisimme muutoin harjoittamaan
kultivointia? Meidän pitää tarkastella asioiden kokonaiskuvaa. Kun
esimerkiksi muurahaisia ja hyönteisiä kävelee jalkojenne alle ja
kuolee, kenties niiden oli määrä kuolla, koska ette vahingoittaneet
niitä tahallisesti. Eliöiden ja pieneliöiden maailmaan liittyy myös
kysymys ekologisesta tasapainosta – liian suuri määrä jotakin lajia
aiheuttaa ongelmia. Tämän vuoksi puhumme avoimesta ja arvokkaasta
kultivoinnin harjoittamisesta. Jos kotonamme on kärpäsiä ja moskiittoja,
voimme ajaa ne ulos ja asentaa ikkunoihin moskiittoverkkoja
estääksemme niitä pääsemästä sisälle. Toisinaan niitä ei voi ajaa ulos,
ja jos ne tapetaan, olkoon niin. Jos ne yrittävät pistää ja vahingoittaa
ihmisiä ympäristössä, jossa ihmiset asuvat, on täysin luonnollista ajaa
ne ulos – ja jos se ei onnistu, emme voi vain katsella niiden pistävän
ihmisiä. Gongin harjoittajina ette pelkää niitä ja teillä on vastustuskykyä,
mutta perheenjäsenenne eivät harjoita vaan ovat tavallisia ihmisiä. Näin
ollen tarttuvat taudit ovat heille ongelma. Ette voi vain katsella ja olla
tekemättä mitään, kun moskiitto pistää lastanne kasvoihin.
Annan teille esimerkin. Eräs tarina kertoo Sakyamunista varhaisina
vuosinaan. Eräänä päivänä Sakyamuni tahtoi ottaa metsässä kylvyn,
joten hän pyysi yhtä opetuslastaan puhdistamaan kylpyammeen.
Opetuslapsi meni kylpyammeen luo ja näki sen olevan hyönteisten
peitossa. Jos hän puhdistaisi ammeen, hyönteiset kuolisivat. Hän palasi
kertomaan asiasta Sakyamunille: ”Kylpyamme on täynnä hyönteisiä.”
Sakyamuni ei vilkaissutkaan häneen ja sanoi: ”Mene puhdistamaan
kylpyamme.” Opetuslapsi palasi ammeen luokse, eikä tiennyt, mitä
tehdä. Jos hän tekisi pienenkin liikkeen, hyönteiset kuolisivat. Hän
palasi jälleen Sakyamunin luo ja sanoi: ”Kunnianarvoisa mestari,
kylpyamme on hyönteisten peitossa. Jos teen jotakin, ne kuolevat.”
Sakyamuni käänsi katseensa häntä kohti ja sanoi: ”Se, minkä pyysin
sinut puhdistamaan, on kylpyamme.” Äkkiä opetuslapsi ymmärsi
ja meni saman tien puhdistamaan ammeen. Tämä tarina havainnollistaa erästä asiaa: emme voi lopettaa kylpemistä hyönteisten vuoksi,
emmekä voi etsiä muuta elinympäristöä moskiittojen vuoksi. Meidän
ei myöskään täydy sitoa kaulaamme kiinni ja lakata syömästä ja
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juomasta sen vuoksi, että viljat ja vihannekset ovat elossa. Tarkoitus ei
ole toimia näin. Sen sijaan meidän pitäisi asettaa nämä asiat oikeisiin
mittasuhteisiinsa sekä harjoittaa kultivointia avoimesti ja arvokkuudella.
Riittää, ettemme vahingoita eläviä olentoja tahallisesti. Samaan aikaan
ihmisillä täytyy olla elinympäristönsä ja elinolosuhteensa, ja niitä täytyy
ylläpitää ja suojella. Ihmisten täytyy jatkaa elämäänsä ja elää normaalisti.
Aiemmin joillakin väärillä qigong-mestareilla oli tapana sanoa,
että kuunkierron ensimmäisenä ja viidentenätoista päivänä saa
tappaa. Toiset väittivät, että kaksijalkaisten eläinten tappaminen on
hyväksyttävää, aivan kuin ne eivät olisi eläviä olentoja. Jos tappamista
kuunkierron ensimmäisenä ja viidentenätoista päivänä ei lasketa, miksi
sitä pitäisi sitten kutsua? Mullan kaivamiseksi? Joidenkin qigongmestarien epäaitouden voi tunnistaa heidän puheistaan ja käytöksestään
– siitä, mitä he sanovat ja tavoittelevat. Yleisesti ottaen kaikki tällä tavalla
puhuvat qigong-mestarit ovat riivattuja. Katsokaapa, kuinka ketun
riivaama qigong-mestari syö kanaa. Hän pistelee sen poskeensa eikä
edes halua sylkeä luita ulos.
Tappaminen ei ainoastaan synnytä suurta määrää karmaa – siihen
liittyy myös kysymys myötätunnosta. Eikö meillä harjoittajina pitäisi
olla myötätuntoinen sydän? Kun myötätuntomme tulee esille, kenties
havaitsemme, että kaikki tuntevat olennot ovat kärsimyksessä.
Huomaamme jokaisen kärsivän. Näin tulee tapahtumaan.
Lihansyönti
Toinen arkaluonteinen aihe on lihansyönti. Sitä ei kuitenkaan lasketa
tappamiseksi. Vaikka olette opiskelleet Fa’ta jo varsin kauan, emme ole
edellyttäneet teidän lopettavan lihansyöntiä. Monet qigong-mestarit
sanovat teille heti, kun astutte ovesta heidän kursseillensa, ettette
saa siitä lähtien syödä lihaa. Ehkä ajattelette: ”Kertaheitolla minua
pyydetään lopettamaan lihansyönti, mutta en ole siihen vielä henkisesti
valmis.” Kenties kotonanne valmistetaan tänään haudutettua kanaa
tai paistettua kalaa, ja se tuoksuu oikein hyvälle, mutta ette saisikaan
syödä sitä. Uskontoihin liittyvät kultivointiharjoitukset ovat samanlaisia:

Seitsemäs luento

241

nekään eivät salli lihansyöntiä. Tyypilliset Buddha-järjestelmän harjoitukset sekä tietyt Tao-järjestelmän harjoitukset opettavat myös tällä
tavoin ja kieltävät lihansyönnin. Täällä emme vaadi teitä toimimaan näin,
mutta mekin puhumme tästä aiheesta. Mitä siis edellytämme? Meidän
menetelmässämme Fa kultivoi harjoittajia. Tällaisessa menetelmässä
tiettyjä tiloja ilmenee gongin ja Fa’n kautta. Kultivoinnin aikana erilaisia
tiloja voi tulla vastaan eri tasoilla. Jonakin päivänä – tai kenties tämän
päivän luennon jälkeen – osa ihmisistä kokee tällaisen tilan: he eivät
pysty syömään lihaa, ja se haisee heistä vastenmieliseltä. Jos he syövät
sitä, heitä alkaa oksettaa. Kyse ei ole siitä, että kukaan pakottaisi teitä
tai estäisi teitä syömästä lihaa, tai että teidän täytyisi jotenkin pidätellä
itseänne. Tämä tahto tulee pikemminkin omasta sydämestänne. Kun
saavutatte tällaisen tason, ette pysty enää syömään lihaa. Jos kaikesta
huolimatta nielette sitä, gonginne vaikuttaa sellaisella tavalla, että
annatte tosiaankin ylen.
Kaikki vanhat oppilaamme tietävät, että Falun Dafan mukainen
kultivointi voi saada aikaan tällaisen tilan, sillä eri tasoilla ilmenee
erilaisia tilanteita. Joillakin harjoittajilla on voimakas halu syödä lihaa,
heidän kiintymyksensä on erittäin vahva, ja heillä on tapana syödä lihaa
paljon. Vaikka toiset harjoittajat pitävät lihaa vastenmielisen hajuisena,
tämä ei päde heihin, vaan he pystyvät edelleenkin syömään sitä. Mitä
täytyy tehdä, jotta he pääsevät eroon tästä kiintymyksestä? Tällainen
henkilö tulee saamaan vatsakipuja syödessään lihaa. Jos hän pidättäytyy
siitä, kivut lakkaavat. Kun tällainen tilanne tulee vastaan, se tarkoittaa,
ettei henkilön tule enää syödä lihaa. Eikö siis harjoittajillamme voi
vastaisuudessa olla enää mitään tekemistä lihan kanssa? Kyse ei ole
siitä. Kuinka me suhtaudumme tähän ongelmaan? Kyvyttömyys syödä
lihaa tulee todellakin omasta sisimmästänne. Mikä on sen tarkoitus?
Luostareissa harjoitettava kultivointi pakottaa teidät luopumaan
lihansyönnistä, minkä tavoite on itse asiassa sama kuin meidän menetelmässämme. Molempien päämäärä on päästä eroon tästä inhimillisestä
halusta ja kiintymyksestä.
Jotkut ihmiset eivät suostu syömään ateriaansa, jos heidän
lautasillaan ei ole lainkaan lihaa. Tämä on tavallisen ihmisen mielihalu.
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Eräänä aamuna kuljin Changchunin Voitonpuiston takasisäänkäynnin
ohitse, ja kolme ihmistä tuli siitä ulos keskustellen äänekkäästi. Yksi
heistä sanoi: ”Minkälaista qigongia se oikein on, jos emme voi syödä
lihaa?! Antaisin mieluummin kymmenen vuotta elämästäni kuin
luopuisin lihasta.” Mikä pakottava mielihalu! Ajatelkaapa – eikö
tällaisesta halusta pitäisi päästä eroon? Tietysti pitäisi. Kultivoinnin
harjoittamisen aikana henkilön pitää nimenomaan luopua kaikista
erilaisista haluistaan ja kiintymyksistään. Suoraan sanottuna: jos halusta
syödä lihaa ei ole luovuttu, eikö kyse ole kiintymyksestä, jota ei ole
poistettu? Kuinka tällainen henkilö voisi kultivoida täydellistymiseen
asti? Jos jokin asia on kiintymys, siitä on päästettävä irti. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita, ettette tästä päivästä lähtien enää koskaan pystyisi
syömään lihaa. Lihansyönnistä luopuminen ei ole itsetarkoitus, vaan
tarkoitus on poistaa teiltä tämä kiintymys. Jos onnistutte luopumaan
tästä kiintymyksestä sinä aikana, kun ette pysty syömään lihaa, voitte
kenties syödä sitä taas myöhemmin. Siinä vaiheessa liha ei enää tunnu
teistä vastenmielisen hajuiselta tai vaikealta niellä. Jos silloin syötte
lihaa, se ei ole mikään ongelma.
Kun pystytte jälleen syömään sitä, sekä kiintymyksenne että
lihanhimonne ovat mennyttä. Eräs suuri muutos on tapahtunut: liha
ei enää maistu teistä yhtä maukkaalta. Mikäli perheenne valmistaa sitä,
syötte heidän kanssaan, ja jos kotonanne kukaan ei valmista lihaa, ette
myöskään kaipaa sitä. Lihaa syödessänne se ei enää maistu niin herkulliselta. Tällainen kultivointitila tulee esille. Kultivoinnin harjoittaminen
tavallisten ihmisten keskuudessa on kuitenkin erittäin monimutkaista.
Jos perheenne laittaa liharuokaa jatkuvasti, jonkin ajan kuluttua pidätte
sitä jälleen hyvin maukkaana. Samat asiat saattavat toistua useita kertoja
kultivointiprosessinne aikana, ja yllättäen ette enää pystykään syömään
lihaa. Älkää siinä tapauksessa syökö sitä – ette todellakaan kykene
syömään, muutoin annatte ylen. Odottakaa, kunnes taas kykenette
siihen, ja antakaa asioiden tapahtua luonnollisesti. Lihansyönti tai siitä
pidättäytyminen ei ole mikään itseisarvo, vaan avainkysymys on tästä
kiintymyksestä luopuminen.
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Falun Dafa -koulukuntamme mahdollistaa hyvin nopean etenemisen.
Kunhan vain parannatte luonteenlaatuanne, pystytte tekemään nopeita
läpimurtoja jokaisella tasolla. Jotkut ihmiset eivät alun alkaenkaan ole
erityisen kiintyneitä lihaan: he eivät välitä, onko heidän ateriassaan
lihaa vai ei. Heidän tapauksessaan kestää pari viikkoa päästä eroon
tästä kiintymyksestä. Muiden kohdalla tämä tila voi kestää kuukauden,
kaksi tai kolme kuukautta, kenties jopa puoli vuotta. Vain äärimmäisen
erityisissä tapauksissa kestää yli vuoden, ennen kuin lihaa voi jälleen
syödä. Tämä johtuu siitä, että lihasta on tullut nykyään merkittävä
osa ihmisten ruokavaliota. Kuitenkaan luostareissa kultivoivien
päätoimisten harjoittajien ei pitäisi syödä lainkaan lihaa.
Puhukaamme siitä, kuinka buddhalaisuudessa suhtaudutaan
lihansyöntiin. Varhaisin alkuperäinen buddhalaisuus ei suositellut
lihasta pidättäytymistä. Siihen aikaan, kun Sakyamuni johti oppilaansa
metsiin harjoittamaan kultivointia askeetteina, mikään sääntö ei
todellakaan kieltänyt lihaa ruokavaliossa. Miksi ei? Yhteiskunta ei
ollut vielä erityisen kehittynyt, kun Sakyamuni opetti dharmaansa
2500 vuotta sitten. Joillakin alueilla oli maataloutta, mutta toisilla ei
ollut. Viljelysmaita oli harvassa, metsää oli kaikkialla, ja viljasta oli
huomattava pula. Ihmiset olivat juuri kehittyneet hieman primitiivistä
yhteiskuntaa pidemmälle ja elivät pääasiassa metsästyksellä; monilla
alueilla liha oli tärkeintä ravintoa. Jotta Sakyamunin opetuslapset olisivat
luopuneet niin monista kiintymyksistä kuin mahdollista, Sakyamuni ei
antanut heidän olla tekemisissä vaurauden, materiaalisten etujen tai
vastaavien asioiden kanssa, vaan hän johti heidät kerjäämään ruokaa ja
anomaan almuja. He söivät kaikkea, mitä toiset ihmiset heille antoivat.
Harjoittajina he eivät pystyneet valitsemaan saamaansa ruokaa, johon
saattoi sisältyä lihaa.
Toisaalta alkuperäisessä buddhalaisuudessa jotkin ruuat (hūn) olivat
tosiaankin kiellettyjä. Näiden ruoka-aineiden kieltäminen on peräisin
alkuperäisestä buddhalaisuudesta, mutta nykyään lihankin ajatellaan
kuuluvan tähän luokkaan. Itse asiassa hūn ei aikoinaan viitannut lihaan,
vaan esimerkiksi sipuleihin, inkivääriin ja valkosipuliin. Miksi ne olivat
kiellettyjä? Nykyään useat munkitkaan eivät pysty selittämään sitä,
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sillä monet heistä eivät harjoita aidosti kultivointia, eivätkä he ole
selvillä monista asioista. Sakyamuni opetti ”ohjesääntöjä, keskittymistä,
viisautta”. ”Ohjesäännöt” käsittelivät kaikista tavallisten ihmisten
kiintymyksistä luopumista. ”Keskittyminen” (samādhi) tarkoitti,
että kultivoinnin harjoittaja istuu täysin tyynessä syvän meditaation
tilassa – hänen täytyy vaipua täydelliseen keskittymiseen. Kaikkea,
mikä saattoi vaikeuttaa tätä ja estää ihmisiä siirtymästä keskittymisen
tilaan, pidettiin vakavana häiriönä. Jos joku söi sipuleita, inkivääriä tai
valkosipulia, hänestä lähti voimakas tuoksu. Näihin aikoihin munkit
yleensä meditoivat metsissä tai luolissa seitsemän tai kahdeksan hengen
ringeissä. He muodostivat useita tällaisia rinkejä meditoidakseen. Jos
joku söi näitä ruokia, siitä aiheutui voimakas ja pistävä haju, joka
heikensi muiden ihmisten kykyä pitää mielensä liikkumatta. Toisin
sanoen siitä aiheutui merkittävää haittaa muiden harjoittamiselle, ja
tästä syystä laadittiin sellainen sääntö. Näitä ruokia pidettiin hūnina, eli
niiden syöminen kiellettiin. Monia ihmiskehossa kultivoinnin myötä
kehittyviä olentoja häiritsevät nämä epäpuhtaat hajut. Sipulit, inkivääri
ja valkosipuli voivat myös stimuloida inhimillisiä mielihaluja; jos niitä
syö liikaa, niistä voi tulla riippuvaiseksi. Myös tämä oli syy niiden
kieltämiselle.
Menneinä aikoina monet hyvin korkeille tasoille kultivoineet ja
gongin täydellisen tai osittaisen avautumisen saavuttaneet munkit
huomasivat, että näistä kultivointiprosessiin liittyneistä säännöistä
tuli merkityksettömiä. Kun henkilö pääsee eroon kiintymyksestään,
näillä materiaalisilla asioilla ei ole vaikutusta. Se, mikä todella häiritsee
ihmisiä, on kiintymys. Tämän vuoksi ansioituneet munkit ovat kaikkina
aikakausina myös havainneet, että lihansyönti ei ole mikään ratkaiseva
tekijä. Avainkysymys on se, pystyykö henkilö luopumaan tästä kiintymyksestä vai ei. Jos kiintymystä ei ole, hän voi täyttää vatsansa millä
vain. Koska luostareissa harjoitettava kultivointi on kuitenkin jo pitkään
ollut tällaista, monet ovat tottuneet näihin tapoihin. Nykyään kyse ei ole
vain ohjeesta vaan määräyksestä: lihansyöntiä ei ehdottomasti sallita. He
ovat tottuneet kultivoimaan tällä tavoin. Otetaan esimerkiksi munkki
159
Jigong , joka on tullut hyvin tunnetuksi kirjallisuudesta. Munkit
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eivät saa syödä lihaa, mutta hän söi sitä, ja siksi hänestä on puhuttu
niin paljon. Kyse oli todellisuudessa siitä, että kun Jigong karkotettiin
Lingyinin luostarista, ruuasta tuli hänelle merkittävä ongelma, ja hänen
täytyi pysytellä hengissä. Täyttääkseen vatsansa hän söi kaikkea, mitä
oli saatavilla. Sillä ei ollut väliä, koska hän halusi vain tyydyttää nälkänsä,
eikä hän ollut kiintynyt mihinkään tiettyyn ruoka-aineeseen. Hän oli
kultivoinut tälle tasolle ja ymmärsi hyvin kyseisen periaatteen. Itse
asiassa Jigong söi lihaa vain kerran tai pari. Kirjailijat kiinnostuvat
suuresti, kun he kuulevat puhuttavan munkista, joka syö lihaa. Mitä
hämmästyttävämpi tarina, sitä enemmän se kiehtoo lukijoita. Sanotaan,
että kirjallisten teosten täytyy ottaa esimerkkiä arkipäivän elämästä
ja ylittää se, joten Jigongista tehtiin kuuluisa. Totuus on se, että kun
tästä kiintymyksestä on todella luovuttu, henkilö voi syödä mitä vain
täyttääkseen vatsansa.
Kaakkois-Aasiassa ja Etelä-Kiinan alueilla, erityisesti Guangdongin
ja Guangxi’n maakunnissa, jotkut maallikkobuddhalaiset eivät sano
kultivoivansa buddhaa, aivan kuin ilmaus ”kultivoida buddhaa”
kuulostaisi vanhanaikaiselta. Sen sijaan he sanovat noudattavansa
kevyttä ruokavaliota ja olevansa kasvissyöjiä, ja tällä he tarkoittavat
kasvissyönnin tekevän heistä buddhan kultivoijia. He pitävät buddhan
kultivointia näin yksinkertaisena asiana. Kuinka pelkkä kasvissyönti
voisi mahdollistaa buddhan tason saavuttamisen? Tiedättehän, että
lihansyönti on vain eräs inhimillinen kiintymys ja mielihalu muiden
joukossa. Olette siis päässeet eroon tästä yhdestä kiintymyksestä, mutta
teidän täytyy luopua myös kateudesta, kilpailunhalusta, fanaattisuudesta,
rehentelystä ja monista muista asioista. Ihmisillä on lukemattomia
erilaisia kiintymyksiä; vain pääsemällä eroon kaikista kiintymyksistä
ja mielihaluista voitte kultivoida täydellistymiseen asti. Kuinka
voisitte kultivoida itsenne buddhaksi vain luopumalla kiintymyksestä
lihansyöntiin? Asiaa ei voi ymmärtää niin.
Sitä paitsi nämä ruokaan liittyvät kysymykset eivät rajoitu pelkästään
lihansyöntiin. Ette saisi olla kiintyneitä mihinkään ruoka-aineeseen
– sama pätee niihin kaikkiin. Jotkut sanovat nauttivansa erityisen
paljon jostakin ruuasta. Kyse on tällöinkin mielihalusta. Kultivoinnin
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harjoittajalla ei enää ole tällaisia kiintymyksiä, kun hän saavuttaa
tietyn tason. Opetamme tietysti hyvin korkean tason Fa’ta, ja nämä
opetukset sisältävät eri tasoja. Tällaisen tilan saavuttaminen hetkessä
on mahdotonta. Voitte pitää erityisesti tietystä ruuasta, mutta kun
kultivointinne on saavuttanut sen vaiheen, että tästä kiintymyksestä
täytyy luopua, ette pysty enää syömään sitä. Jos syötte, se maistuu
epämiellyttävältä – kenties joltain aivan muulta kuin sen pitäisi. Kun
aiemmin työskentelin eräässä yrityksessä, työpaikan ruokala teki
jatkuvasti tappiota, joten se jouduttiin sulkemaan. Kaikkien täytyi tuoda
mukanaan oma lounaansa. Aterian valmistaminen aamulla ennen töihin
lähtöä oli melko vaivalloista. Toisinaan ostin pari höyrytettyä leipää
ja palan tofua soijakastikkeessa. Tämän pitäisi normaalisti olla varsin
kevyt ateria, mutta saman ruuan syöminen jatkuvasti ei käynyt päinsä,
sillä tästä kiintymyksestä oli luovuttava. Jo pelkästään nähdessäni tofua
tunsin pahan maun suussani, enkä pystynyt nielemään sitä. Tarkoitus
oli estää minua kiintymästä siihen. Tämä tilanne ilmenee tietysti vasta
silloin, kun kultivointi on saavuttanut tietyn vaiheen. Alussa ei tapahdu
tällaista.
Buddha-järjestelmässä ei sallita alkoholin juomista. Oletteko
koskaan nähneet buddhaa viiniruukku kädessä? Ette ole. Olen
sanonut, että kenties ette kykene syömään lihaa, mutta kun olette
luopuneet tästä kiintymyksestä harjoittaessanne kultivointia tavallisten
ihmisten keskuudessa, lihansyönti ei enää myöhemmin ole ongelma.
Luovuttuanne alkoholista teidän ei kuitenkaan pitäisi juoda enää
lainkaan. Harjoittajien kehossa on gongia, eikö niin? Gongin muotoja
on erilaisia; tiettyjä yliluonnollisia kykyjä voi näyttäytyä kehonne
pinnalla, ja ne kaikki ovat puhtaita. Heti, kun juotte alkoholia, ne jättävät
välittömästi kehonne. Silmänräpäyksessä kehossanne ei ole mitään
jäljellä, sillä ne eivät siedä tällaista hajua. Juominen on paha tapa, sillä se
160
voi todella sumentaa mielenne. Miksi joidenkin Suuren Taon harjoittajien täytyy juoda harjoittaakseen kultivointia? Koska he eivät kultivoi
päätajuntaansa, ja juominen voi lamaannuttaa päätajunnan.
Jotkut ihmiset rakastavat alkoholia yhtä paljon kuin elämäänsä.
Jotkut nauttivat alkoholin juomisesta, ja toiset ovat juoneet niin paljon,
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että he ovat suorastaan alkoholin myrkyttämiä. Ilman alkoholia he eivät
halua edes syödä ateriaansa, eivätkä he osaa selviytyä juomatta. Meidän
gongin harjoittajien ei tule toimia sillä tavoin. Alkoholin juominen
aiheuttaa taatusti riippuvuutta, sillä kyseessä on mielihalu. Alkoholi
stimuloi riippuvuuksiin liittyviä hermokeskuksia, ja mitä enemmän
henkilö juo, sitä riippuvaisemmaksi hän tulee. Gongin harjoittajina
meidän on pohdittava tätä asiaa: eikö meidän tulisi pikemminkin luopua
tällaisesta kiintymyksestä? Myös tästä kiintymyksestä on päästävä eroon.
Jotkut voivat ajatella: ”Se on mahdotonta, sillä otan vastaan vieraita ja
luon kontakteja”, tai ”Olen vastuussa liikesuhteistamme, eikä kauppojen
tekeminen ole helppoa ilman alkoholia.” Sanoisin, ettei asia välttämättä
ole niin. Yleensä, kun ihmiset hoitavat liiketoimintaansa – erityisesti,
kun kauppoja hierotaan ulkomaalaisten kanssa – te voitte pyytää
limonadia, hän voi pyytää kivennäisvettä, ja joku kolmas henkilö voi
tilata oluen. Kukaan ei pakota teitä juomaan; te teette oman valintanne
ja juotte niin paljon kuin tahdotte. Tämä pätee erityisesti koulutettujen
ihmisten keskuudessa. Tavallisesti asia on näin.
Myös tupakointi on kiintymys. Jotkut sanovat, että tupakka virkistää
heitä, mutta minä kutsuisin tätä itsensä ja muiden pettämiseksi. Kun
jotkut tuntevat väsymystä työstä tai kirjoittamisesta, he haluavat pitää
tupakkatauon, minkä jälkeen he tuntevat olonsa energisemmäksi. Itse
asiassa tämä on harhaanjohtavaa – kyse on siitä, että he ovat levähtäneet
hetken. Ihmisen mieli voi luoda tällaisen väärän vaikutelman ja
harhaluulon. Myöhemmin tästä muodostuu tosiaankin ajattelutapa,
joka synnyttää väärän vaikutelman siitä, että tupakointi virkistää.
Asia ei todellakaan ole niin, eikä tupakoinnilla ole sellaista vaikutusta.
Tupakointi ei tee ihmisen keholle mitään hyvää. Jos joku on polttanut
kauan, patologi huomaa ruumiinavausta tehdessään, että kyseisen
henkilön henkitorvi ja keuhkot ovat kauttaaltaan mustia.
Emmekö me harjoittajat halua puhdistaa kehoamme? Kehoa puhdistetaan lakkaamatta, ja etenette jatkuvasti kohti korkeita tasoja. Jos
kuitenkin yhä laitatte kehoonne tällaisia asioita, ettekö kulje täysin
päinvastaiseen suuntaan? Tämän lisäksi kyse on jälleen eräästä voimakkaasta mielihalusta. Jotkut ihmiset tietävät sen olevan pahasta, mutta he
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eivät yksinkertaisesti onnistu lopettamaan. Voin kertoa tämän johtuvan
itse asiassa siitä, ettei heillä ole oikeamielisiä ajatuksia opastamassa
itseään, joten heidän ei ole helppoa lopettaa noin vain. Koettakaa pitää
itseänne kultivoinnin harjoittajina ja suhtautukaa asiaan kiintymyksenä,
josta on luovuttava – ja katsokaa sitten, pystyttekö lopettamaan. Jos
todella haluatte kultivoida, suosittelisin teitä todellakin luopumaan
tupakasta jo tänään. Takaan, että pystytte lopettamaan. Tällä luennolla
vallitsevan kentän piirissä kukaan ei ajattelekaan tupakointia. Jos
haluatte lopettaa, takaan teidän onnistuvan siinä, ja kun seuraavan
kerran poltatte tupakkaa, se ei maistu siltä kuin pitäisi. Jos luette tämän
luennon kirjasta, sillä on samanlainen vaikutus. Tietysti, jos ette halua
harjoittaa kultivointia, asia ei kuulu meille, mutta harjoittajina teidän on
syytä lopettaa. Olen aiemmin käyttänyt tätä esimerkkiä: oletteko ikinä
nähneet buddhan tai taon istuvan tupakka huulessa? Mistä voisitte muka
löytää jotain sellaista? Mikä on tavoitteenne harjoittajina? Eikö teidän
tulisi pidättäytyä siitä? Tämän vuoksi sanon teille, että jos haluatte
kultivoida, teidän täytyy luopua tupakasta. Se vahingoittaa kehoanne
ja on samalla myös mielihalu – se ei voisi olla kauempana siitä, mitä
kultivoinnin harjoittajilta edellytetään.
Kateus
Fa’ta opettaessani otan usein esille kateuden. Minkä vuoksi? Koska
kateus ilmenee Kiinassa hyvin voimakkaana – se on niin voimakasta,
että siitä on tullut luonnollista, eivätkä ihmiset enää kiinnitä siihen
huomiota. Miksi kiinalaisilla esiintyy tällaista vahvaa kateutta? Sillä
on itse asiassa alkuperänsä. Menneisyydessä konfutselaisuudella oli
perinpohjainen vaikutus kiinalaisiin, ja heidän persoonallisuutensa
on varsin sisäänpäinkääntynyt. Ovatpa he sitten vihaisia tai iloisia, he
eivät näytä sitä ulospäin. He uskovat itsehillintään ja maltillisuuteen.
Koska tämä asenne on juurtunut niin syvälle, kansamme on kokonaisuutena kehittänyt hyvin sisäänpäinkääntyneen mielenlaadun. Siinä on
tietysti hyvät puolensa, sillä tällainen henkilö on vähäeleinen sisäisistä
voimavaroistaan huolimatta. Mutta siitä on myös haittaa, ja sillä voi
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olla negatiivisia vaikutuksia. Erityisesti nyt dharman lopun aikana
sen kielteiset puolet ovat yhä räikeämpiä: se voi syventää ihmisten
kateutta. Kun joku saa hyviä uutisia ja kertoo niistä muille, toisista
tulee heti uskomattoman kateellisia. Jos henkilö saa työpaikallaan tai
jossain muussa yhteydessä kannustavan palkinnon tai muita etuja, hän ei
uskalla mainita asiasta, koska se ärsyttäisi muita ihmisiä. Länsimaalaiset
nimittävät tätä ”itämaiseksi kateudeksi” tai ”aasialaiseksi kateudeksi”.
Koko Aasian alue on Kiinan konfutselaisuuden johdosta enemmän tai
vähemmän samanlaista, mutta erityisesti Kiinassa tällainen kateus on
erittäin voimakasta.
Tämä kateus liittyy myös siihen ehdottomaan tasa-arvoisuuteen,
jota aiemmin harjoitettiin: ”jos taivas putoaa, kaikki kuolevat yhdessä”,
”jokaisen tulee saada yhtäläinen osuus kaikesta hyvästä”, ”kaikkien
palkankorotusten on oltava prosenttiosuudesta riippumatta yhtä
suuria”. Tämä vaikuttaa pintapuolisesti oikealta asenteelta – kaikkia
kohdellaan tasa-arvoisesti. Mutta kuinka kaikki ihmiset voisivat todellisuudessa olla samanlaisia? Heidän työnsä ovat erilaisia, ja he täyttävät
vastuunsa eri tavoin. Sen lisäksi tässä maailmankaikkeudessa on
periaate nimeltä ”ei menetystä, ei voittoa”. Saadakseen täytyy menettää.
Tavalliset ihmiset sanovat, ettei henkilö saa mitään tekemättä asian
puolesta töitä. Enemmän työtä, enemmän voittoa – vähemmän työtä,
vähemmän voittoa. Mitä enemmän joku ponnistelee, sitä enemmän
hän on ansainnut. Aiemmin harjoitetun ehdottoman tasa-arvoisuuden
mukaan kaikki syntyvät samanlaisina ja vasta syntymän jälkeiset tekijät
muuttavat heitä. Minusta tämä ajatus on liian ehdoton, ja kun jostakin
tulee niin ehdotonta, se ei pidä paikkaansa. Miksi jotkut syntyvät pojiksi
ja toiset tytöiksi? Miksi heidän piirteissään on eroja? Jotkut syntyvät
sairaina tai epämuodostuneina, joten me kaikki emme suinkaan ole
samanlaisia. Korkealta tasolta katsottuna näemme, että henkilön koko
elämä on jo olemassa toisessa ulottuvuudessa, joten kuinka kaikki
voisivat olla samassa asemassa? Kaikki haluavat olla tasa-arvoisia, mutta
jos jokin asia ei kuulu jonkun elämään, kuinka tällainen tasa-arvo olisi
mahdollista? Ihmiset eivät ole samanlaisia.
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Länsimaalaiset ovat luonteeltaan melko ulospäinsuuntautuneita.
Heistä näkee, kun he ovat iloisia tai vihaisia. Tälläkin on hyvät puolensa,
mutta siitä on myös haittaa – se voi johtaa maltillisuuden puutteeseen.
Nämä erilaiset luonteenlaadut ilmentävät erilaisia mentaliteetteja, ja kun
ihmiset toimivat niiden mukaisesti, ne johtavat erilaisiin seurauksiin.
Jos kiinalainen saa kehuja esimieheltään tai hänelle myönnetään joitakin
etuja, muita alkaa ärsyttää. Jos hän saa suuremman bonuksen, hänen
täytyy sujauttaa se nopeasti taskuunsa, jotta muut eivät saisi tietää siitä.
Nykyään ei ole helppoa olla edes esimerkillinen työntekijä: ”Sinut
valittiin kuukauden työntekijäksi, olet niin taitava, sinun pitäisi saapua
töihin aikaisin aamulla ja lähteä kotiin myöhään illalla. Miksi sinä et tee
näitäkin töitä? Pärjäät niin mainiosti, ja me muut olemme sen verran
huonoja…” Muut tekevät teistä sarkasminsa kohteen. On jopa vaikeaa
olla hyvä ihminen.
Ulkomailla asia on aivan toisin. Jonkun esimies voi huomata, että
henkilö on tänään suoriutunut töistään erityisen hyvin, ja kiitokseksi
hän antaa ylimääräisen palkkion. Iloisesti tämä henkilö pitää seteleitä
kädessään ja laskee niitä yksi kerrallaan muiden edessä: ”Voi, pomo
antoi minulle tänään näin paljon rahaa.” Hän voi tyytyväisenä kertoa
asiasta muille, eikä siitä aiheudu mitään seuraamuksia. Kun Kiinassa
joku saa bonuksen, jopa hänen esimiehensä kehottaa tätä henkilöä
piilottamaan sen ennen kuin muut näkevät. Kun Kiinan ulkopuolella
lapsi saa täydet pisteet kokeesta, hän juoksee kotiin huutaen innoissaan:
”Sain tänään kympin! Sain kympin!” Hän juoksee koulusta koko matkan
kotiinsa. Naapuri avaa ovensa ja huutaa: ”Hyvä Tom, niin sitä pitää!”
Toinen naapuri avaa ikkunansa: ”Hienoa, Jack, hyvin tehty!” Jos tämä
tapahtuu Kiinassa, siitä seuraa vaikeuksia. ”Sain kympin! Sain kympin!”,
lapsi huutaa juostessaan koulusta kotiin. Ennen kuin hänen naapurinsa
on edes avannut oven, hän sadattelee talossaan: ”Mitä ihmeellistä siinä
on, että joku saa kympin kokeesta? Mikä kerskailija! Kukapa ei olisi
saanut kymppiä?” Näillä kahdella erilaisella mielenlaadulla voi olla
erilaisia seurauksia. Ihmisten kateus voi nostaa päätään. Kun joku
onnistuu, toiset eivät ole iloisia hänen puolestaan vaan ärsyyntyvät.
Tällainen ongelma voi tulla vastaan.
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Muutamia vuosia sitten harjoitettiin ehdotonta tasa-arvoisuutta,
ja se on todella hämmentänyt ihmisten käsityksiä ja ajatusmaailmaa.
Annan teille konkreettisen esimerkin. Ajatellaanpa, että on henkilö, joka
pitää itseään kaikissa asioissa työpaikkansa etevimpänä. Mitä hän vain
tekeekin, hän tekee sen erittäin hyvin. Hän pitää itseään ylivertaisena
ja ajattelee itsekseen: ”Voisin olla vaikkapa tehtaanjohtaja tai päällikkö,
ja selviytyisin vieläkin korkeammasta asemasta. Minussa olisi ainesta
vaikka pääministeriksi.” Ehkä myös hänen esimiehensä pitää häntä
erittäin kyvykkäänä ja taitavana kaikessa, mihin hän ikinä ryhtyykin.
Kenties hänen kollegansakin sanovat, että hän on todella pätevä ja
lahjakas. Mutta hänen työryhmässään tai samassa toimistossa voi olla
henkilö, joka on tehoton ja varsin keskinkertainen kaikilla osa-alueilla.
Eräänä päivänä tämä kyvytön henkilö saa kuitenkin hänen sijastaan
ylennyksen esimiehen asemaan. Tästä henkilöstä tulee jopa hänen
pomonsa. Hän tuntee joutuneensa kaltoin kohdelluksi ja valittaa asiasta
kaikille täynnä vihaa ja kateutta.
Selitän teille periaatteen, jota tavalliset ihmiset eivät pysty käsittä
mään: kenties ajattelette pystyvänne mihin tahansa, mutta jokin asia ei
kuulu kohtaloonne, kun taas toinen henkilö on kyvytön, mutta hänen
kohtalonsa on tällainen, joten hänestä tulee esimies. Riippumatta
siitä, mitä tavalliset ihmiset ajattelevat, kyse on pelkästään tavallisten
ihmisten mielipiteistä. Korkeampien olentojen näkökulmasta ihmisten
yhteiskunta kehittyy ennalta määrättyjen lakien mukaisesti. Näin ollen
se, mitä tulette tekemään elämässänne, ei riipu kyvykkyydestänne.
Buddhalaisuudessa puhutaan karman takaisinmaksusta. Elämänne
järjestetään oman karmanne mukaisesti. Riippumatta siitä, kuinka
kyvykkäitä olette – jos teillä ei ole hyvettä (dé), teillä ei kenties ole
mitään tässä elämässä. Pidätte jotakin toista kelvottomana, mutta
ehkä hänellä on paljon hyvettä, joten hänestä tulee korkea-arvoinen
virkamies tai hän kerää suuren omaisuuden. Tavalliset ihmiset eivät
voi nähdä tätä periaatetta. He uskovat aina, että heidän tulee vain
tehdä asioita sen mukaan, mihin he pystyvät ja mitä heiltä odotetaan.
Tämän vuoksi he taistelevat ja kinastelevat kaikesta koko elämänsä
ajan sekä kokevat tulleensa loukatuiksi. Elämä on heistä katkeraa ja
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uuvuttavaa, ja he pitävät asioita epäreiluina. He eivät pysty nukkumaan
tai syömään kunnolla ja tuntevat olonsa pettyneeksi ja toivottomaksi.
Kun he ikääntyvät, heidän kehonsa on täysin rappeutunut, ja he saavat
kaikenlaisia terveysongelmia.
Kultivoinnin harjoittajina meidän tulisi olla aivan toisenlaisia. Me
harjoittajat sanomme, että asioiden täytyy seurata luonnollista kulkuaan.
Jos jokin kuuluu teille, ette menetä sitä, ja jos jokin ei kuulu teille, ette
pysty saamaan sitä, vaikka taistelisitte sen vuoksi. Tietenkään tämä ei ole
ehdotonta. Jos se olisi ehdotonta, ihmiset eivät voisi tehdä vääryyksiä.
Toisin sanoen jotkut tekijät voivat olla epävakaita. Te olette kuitenkin
gongin harjoittajia, joten normaaleissa olosuhteissa Mestarin fǎshēnit
huolehtivat teistä. Muut eivät pysty viemään teille kuuluvia asioita
vaikka haluaisivat. Tämän vuoksi annamme asioiden tapahtua luonnollisesti. Joskus saatatte pitää jotakin omananne, ja muut voivat olla asiasta
samaa mieltä, mutta tosiasiassa se ei kuulu teille. Voitte kenties uskoa,
että se on teidän, mutta viime kädessä asia ei ole niin. Tämän myötä
paljastuu, pystyttekö päästämään siitä irti. Jos ette pysty, kyseessä on
kiintymys. Tätä keinoa on käytettävä, jotta pääsette eroon kiintymyksestänne henkilökohtaiseen hyötyyn – kyse on tästä. Tavalliset ihmiset
eivät pysty käsittämään tätä periaatetta, joten he kilpailevat ja taistelevat,
kun voittoja on tarjolla.
Kateus on uskomattoman voimakasta tavallisten ihmisten
keskuudessa, ja se on aina ollut silminnähtävää myös kultivointi
piireissä. Erilaisia qigongeja harjoittavat ihmiset eivät kunnioita
toisiaan. He sanovat jonkin menetelmän olevan hyvä ja toisen huono
sekä kommentoivat niiden hyötyjä ja haittoja. Minun näkökulmastani
ne kaikki kuuluvat parantumisen ja yleiskunnon tasolle. Suurin osa
keskenään kinastelevista koulukunnista on kaoottisia menetelmiä, joihin
kuuluu henki- ja eläinriivausta, eivätkä ne sitä paitsi välitä xīnxìngistä.
Joku on voinut harjoittaa qigongia yli kaksikymmentä vuotta, mutta
hänen yliluonnollisia kykyjään ei ole tullut lainkaan esille, kun taas
joku toinen on saanut niitä pian aloitettuaan harjoituksen. Ensin
mainittu henkilö pitää sitä epäreiluna: ”Minä olen harjoittanut yli
kaksikymmentä vuotta kehittämättä ainuttakaan kykyä, ja nyt hänellä
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on niitä – mistä ihmeen kyvyistä on oikein kyse?” Hän on raivoissaan:
”Hän on riivattu, hän on hairahtunut demoniseen tilaan!” Kun joku
qigong-mestari pitää luentoaan, yleisön joukossa on ihmisiä, jotka
ajattelevat halveksuen: ”Pyh, minkälainen qigong-mestari hän oikein
on? Minua ei lainkaan kiinnosta kuunnella häntä.” Ehkä kyseinen
qigong-mestari ei todellakaan puhu yhtä hyvin kuin hän itse, mutta
tämä mestari kertoo oman harjoitusmenetelmänsä asioista. Joku voi
opiskella aivan kaikkea ja omistaa ison pinon todistuksia suorittamistaan
kursseista. Hän osallistuu kaikkien qigong-mestareiden kursseille, ja
toki hän tietää monia asioita – jopa enemmän kuin kyseinen mestari.
Mutta mitä hyötyä siitä on? Kaikki nämä asiat kuuluvat parantumisen
ja yleiskunnon tasolle. Mitä enemmän hän on niitä omaksunut, sitä
sekavammiksi ja monimutkaisemmiksi hänen viestinsä ovat muuttuneet,
ja sitä vaikeampi hänen on harjoittaa kultivointia, sillä kaikki on
sotkussa. Aitoa kultivointimenetelmää harjoitettaessa on omistauduttava yhdelle koulukunnalle ilman vähäisintäkään poikkeamaa.
Kuitenkin tätä ongelmaa esiintyy myös todellisten taon harjoittajien
keskuudessa. He suhtautuvat toisiinsa ylimielisesti, eivätkä he ole
hylänneet kilpailunhaluaan, mikä johtaa helposti kateuteen.
161
Kerron teille erään tarinan. Teoksessa Jumalten virkaanasettajaiset
Shen Gongbao pitää Jiang Ziyaa vanhana ja kyvyttömänä, mutta Taivaan
162
alkuperäinen jumalolento pyytää kuitenkin Jiang Ziyaa antamaan
jumalille arvonimiä. Shen Gongbao pitää tätä epäreiluna: ”Miksi
häntä pyydetään antamaan arvonimiä jumalille? Katsokaa, kuinka
mahtava minä, Shen Gongbao, olen – vaikka pääni katkaistaan, pystyn
asettamaan sen takaisin harteilleni. Miksi minua ei pyydetty antamaan
arvonimiä jumalille?” Hän tulee valtavan kateelliseksi ja aiheuttaa Jiang
Ziyalle jatkuvasti ongelmia.
Sakyamunin ajan alkuperäinen buddhalaisuus puhui yliluonnollisista kyvyistä, mutta nykyisessä buddhalaisuudessa kukaan ei enää
uskalla mainita niitä. Jos puhutte yliluonnollisista kyvyistä, teidän
sanotaan hairahtuneen demoniseen tilaan. ”Mitä yliluonnollisia kykyjä?”
Niiden olemassaolo kielletään tyystin. Mistä se johtuu? Tämän päivän
munkeilla ei ole aavistustakaan siitä, mistä on kyse. Sakyamunilla oli
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kymmenen suurta opetuslasta, ja hän sanoi Mu Jianlianin olevan
etevin jumalallisilta voimiltaan. Sakyamunilla oli myös naispuolisia
164
opetuslapsia, ja heistä Lian Huase oli etevin jumalallisilta voimiltaan.
Samanlaisia tapauksia oli silloin, kun buddhalaisuus levisi Kiinaan –
kaikkina aikoina on ollut monia taitavia munkkeja. Kun Bodhidharma
saapui Kiinaan, hän ylitti joen kaislankorren päällä. Historian kuluessa
yliluonnolliset kyvyt on kuitenkin kiistetty yhä useammin. Tärkein syy
on se, että esimerkiksi luostarien vanhimmilla munkeilla, johtajilla ja
apoteilla ei välttämättä ole erinomaista synnynnäistä perustaa. Vaikka
he olisivatkin apotteja tai luostarinvanhimpia, nämä ovat vain tavallisten
ihmisten asemia. Myös he harjoittavat kultivointia, mutta he tekevät sitä
päätoimisesti, kun taas te kultivoitte kotonanne, eikä kyse ole teidän
ammatistanne. Se, onnistuuko joku kultivoinnissa vai ei, riippuu täysin
hänen omasta sydämestään. Sama pätee kaikkiin, eikä tässä asiassa
sallita pienimpiäkään poikkeuksia. Sitä vastoin uuneja lämmittävän ja
ruokaa valmistavan nuoren munkin synnynnäinen perusta ei välttämättä
ole huono. Mitä enemmän tämä nuori munkki sietää kärsimyksiä, sitä
helpompi hänen on saavuttaa gonginsa avautuminen. Mitä suuremmassa
mukavuudessa luostarinvanhimmat elävät, sitä vaikeampi heidän on
saavuttaa gonginsa avautuminen – kyse on karman muuntamisesta.
Nuori munkki työskentelee uutterasti ja väsymykseen asti, joten hän
maksaa karmansa ja valaistuu nopeammin. Kenties hän eräänä päivänä
saavuttaa yhtäkkiä gonginsa avautumisen. Tämän avautumisen, valaistumisen tai osittaisen valaistumisen myötä hänen jumalalliset kykynsä
tulevat esille. Luostarin kaikki munkit tulevat kyselemään häneltä asioita
ja osoittamaan hänelle kunnioitustaan. Apotti ei voi kuitenkaan sietää
sitä: ”Kuinka minun olisi nyt tarkoitus toimia apottina? Hänkö muka
valaistunut? Hän on hairahtunut demoniseen tilaan. Ajakaa hänet ulos!”
Näin ollen nuori munkki karkotetaan luostarista. Ajan myötä kukaan
buddhalaisuuden harjoittajista meidän Han-alueellamme ei uskalla enää
puhua yliluonnollisista kyvyistä. Ajatelkaapa, kuinka kyvykäs Jigong
165
oli – hän pystyi siirtämään puunrunkoja Emei-vuorelta ja heittämään
niitä ulos kaivosta yksi toisensa jälkeen, mutta lopulta hänet kuitenkin
karkotettiin Lingyinin temppelistä.

Seitsemäs luento

255

Kateus on hyvin vakava asia, sillä se vaikuttaa suoraan siihen,
pystyttekö kultivoimaan täydellistymiseen asti. Jos ette luovu kateudesta,
kaikista kultivointinne aikana saavuttamistanne ymmärryksistä
tulee hyvin hauraita. On olemassa eräs sääntö: jos henkilö ei pääse
kultivointinsa aikana eroon kateudestaan, hän ei pysty saavuttamaan
Aitoa Hedelmää – hänen on mahdotonta saavuttaa Aitoa Hedelmää.
Mahdollisesti olette aiemmin kuulleet, että buddha Amitābha puhui
paratiisiin pääsemisestä karman kanssa, mutta näin ei voi tapahtua, jos
henkilö ei ole luopunut kateudesta. Jollain muulla osa-alueella hänellä
voi kenties olla pieniä puutteita, ja päästyään Taivaaseen vähäisen
karman kanssa hän voi jatkaa kultivointiaan – tämä on mahdollista.
Mutta se ei ehdottomasti käy päinsä, jos kateudesta ei ole luovuttu.
Tänään sanon gongin harjoittajille: älkää enää olko sokeita tälle
ongelmalle. Teidän päämääränne on kultivoida ylös korkeille tasoille,
ja sen vuoksi teidän on välttämättä luovuttava kateudesta. Siksi olen
nostanut asian esille.
Sairauksien parantaminen
Aion puhua sairauksien parantamisesta, mutta tarkoitus ei ole
opettaa teitä parantajiksi. Yksikään aito Falun Dafan kultivoija ei saa
166
antaa muille parannushoitoja. Heti, kun teette sellaista, fǎshēnini
ottavat kehostanne takaisin kaikki Falun Dafaan kuuluvat asiat. Miksi
suhtaudumme tähän ongelmaan niin vakavasti? Siksi, koska kyseessä
on ilmiö, joka vahingoittaa Dafaa. Ette aiheuta vahinkoa ainoastaan
omalle terveydellenne. Kun jotkut ihmiset ovat kerran onnistuneet
parantamaan jotakin, he haluavat kiihkeästi tehdä sen uudestaan. He
tarttuvat keneen tahansa parantaakseen hänet ja päästäkseen rehentelemään tällä tavoin. Eikö kyse ole kiintymyksestä? Sillä on vakavia
vaikutuksia heidän kultivointiinsa.
Monet väärät qigong-mestarit käyttävät hyväkseen sitä, että tavalliset
ihmiset haluavat parantaa potilaita oppimansa qigongin avulla, ja niinpä
he opettavat teille tällaisia asioita. He väittävät, että voitte parantaa
sairauksia erittämällä qi’tä. Eikö se ole pilapuhetta? Teillä on qi’tä,
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toisella henkilöllä on qi’tä – kuinka voisitte parantaa hänet oman qi’nne
avulla? Kenties hänen qi’nsä voittaakin omanne! Yhden henkilön qi ei
pysty vaikuttamaan toisen qi’hin. Kun joku kehittää gongia korkean
tason kultivoinnissa, hän lähettää korkeaenergiaista ainetta, joka
pystyy todella parantamaan ja hillitsemään sairauksia. Se tukahduttaa
niitä, mutta se ei voi kokonaan hävittää ongelman juurta. Jotta henkilö
onnistuisi täydellisesti parantamaan jotakin, hänellä täytyy olla yliluonnollisia kykyjä, ja vasta silloin sairaudet voidaan hävittää juuriaan
myöten. Jokaista sairautta vastaa tietty kyky, joka pystyy parantamaan
sen. Voin kertoa, että pelkästään terveysongelmien parantamiseen
on olemassa yli tuhat yliluonnollista kykyä – niitä on yhtä paljon kuin
erilaisia vaivojakin. Jos teillä ei ole näitä kykyjä, hoitonne on viime
kädessä tehotonta, vaikka tekisitte minkälaisia temppuja hyvänsä.
Viime vuosina jotkut ihmiset ovat pahasti sekoittaneet kultivoinnin
maailmaa. Kuinka moni niistä qigong-mestareista, jotka tulivat
julkisuuteen parantaakseen ihmisiä ja opettaakseen heitä ylläpitämään
kuntoaan, tai jotka tasoittivat aluksi tietä, opetti ihmisille potilaiden
parantamista? He kaikki joko paransivat teidät henkilökohtaisesti
tai opettivat teitä kultivoimaan ja pitämään kehonne kunnossa
harjoitusmenetelmän avulla. Näin ollen pystyitte itse parantamaan
itsenne harjoittamalla. Myöhemmin epäaitoja qigong-mestareita tuli
julkisuuteen, mikä aiheutti valtavasti hämmennystä ja sekasotkua.
Ihmiset, jotka haluavat parantaa potilaita, suorastaan pyytävät itselleen
kehoon kiinnittyviä henkiä. Tämä on varmaa. Tänä aikana vallinneiden
olosuhteiden vuoksi jotkut qigong-mestarit toki paransivat potilaita.
Tämä kävi yksiin silloisten taivaallisten ilmiöiden kanssa. Kyse ei
kuitenkaan ole tavallisten ihmisten taidoista, eikä tällainen tilanne
voinut jatkua ikuisesti. Heidän esille tulemisensa johtui tämän ajan
kosmisista muutoksista; se kuului ainoastaan tähän ajanjaksoon. Jotkut
alkoivat myöhemmin opettaa toisia ihmisiä parantamaan potilaita, mikä
johti sekasortoon. Kuinka tavallinen ihminen voisi parantaa sairauksia
kolmen tai viiden päivän jälkeen? Jotkut heistä väittävät: ”Pystyn
parantamaan tämän sairauden, tuon sairauden…” Kerron teille, että
kaikki nämä ihmiset kantavat mukanaan riivaajia. Tiedättekö itse, mitä
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selkäänne on kiinnittynyt? Olette joutuneet kehoon kiinnittyvän hengen
valtaan, mutta ette tunne tai tiedä sitä itse. Tunnette olonne hyväksi ja
kuvittelette olevanne eteviä.
Aitojen qigong-mestarien täytyy käydä läpi vuosikausien raskas
kultivointi ennen kuin he pystyvät tähän. Kun annatte toisille hoitoja,
oletteko koskaan ajatelleet, onko teillä kyllin voimakkaita yliluonnollisia kykyjä heidän karmansa hävittämiseksi? Onko teille koskaan
välitetty aitoa oppia? Kuinka voisitte parin päivän opettelun jälkeen
pystyä todella parantamaan sairauksia? Kuinka voisitte parantaa jotakin
tavallisen ihmisen käsillänne? Nämä väärät qigong-mestarit käyttävät
hyväkseen heikkouksianne ja ihmisten kiintymyksiä. Ettekö haluakin
parantaa sairauksia? Hyvä on – he järjestävät parannuskursseja ja
opettavat teille joitakin hoitomenetelmiä, kuten ”qi-neulojen käyttöä”,
”kosmista valoterapiaa”, ”qi’n poistamista ja lisäämistä”, ”akupainantaa”
ja ”kouraisutekniikan käyttöä”; valikoima on hyvin laaja, mutta heidän
ainoa päämääränsä on päästä käsiksi rahoihinne.
Puhukaamme niin kutsutusta kouraisutekniikasta. Olemme nähneet
seuraavan tilanteen. Miksi ihmisillä on sairauksia? Heidän ongelmiensa
ja kaiken epäonnensa perimmäinen syy on karma – mustasta aineesta
koostuva karmakenttä. Se on luonteeltaan yin (negatiivinen); kyse
on pahasta asiasta. Pahat olennot ovat myös yin-luonteisia ja mustia,
ja tämän vuoksi ne voivat asettua siihen, sillä ympäristö on niille
suotuisa. Tämä on ihmisten sairauksien perimmäinen syy – tämä on
niiden ensisijainen alkuperä. Tietysti on olemassa vielä kaksi muuta
muotoa. Ensimmäisessä on kyse äärimmäisen pienistä ja erittäin tiheistä
älyllisistä olennoista; ne ottavat tietynlaisen karmaröykkiön muodon.
Toinen taas välitetään aivan kuin eräänlaisen kanavan kautta, mutta se
on varsin harvinainen, ja se on kerääntynyt sukupolvien saatossa. Myös
näitä tapauksia on olemassa.
Puhumme vain kaikkein yleisimmistä tapauksista. Kun henkilöllä
on kehonsa jossakin osassa esimerkiksi kasvain, tulehdus, luupiikki, tai
mitä tahansa vastaavaa, toisessa ulottuvuudessa on paikalle kyyristynyt
älyllinen olento. Tämä olento sijaitsee erittäin syvässä ulottuvuudessa.
Tavalliset qigong-mestarit eivät pysty näkemään sitä, eikä sitä voi
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havaita keskitason yliluonnollisilla kyvyillä. He näkevät ainoastaan, että
henkilöllä on mustaa qi’tä kehossaan. On oikein sanoa, että kun jossakin
on mustaa qi’tä, siellä on sairautta. Musta qi ei kuitenkaan ole ongelman
juuri – sen perimmäinen syy on syvässä ulottuvuudessa sijaitseva olento,
joka erittää tällaisen kentän. Tämän vuoksi jotkut puhuvat mustan qi’n
karkottamisesta ja poistamisesta. Yrittäkääpä vain poistaa sitä! Hetkessä
se on syntynyt uudelleen. Jotkut olennot ovat hyvin voimakkaita ja
pystyvät vetämään qi’n takaisin, kun se on poistettu. Ne pystyvät itse
tekemään tämän. Yksioikoiset hoidot eivät tuota tulosta.
Yliluonnollisia kykyjä omaavat ihmiset näkevät kyseisessä paikassa
mustaa qi’tä, ja he pitävät sitä sairaalloisena eli patogeenisena qi’nä.
Kiinalaisen lääketieteen näkökulmasta energiakanavat ovat tukkeutuneet: qi ja veri eivät kierrä kunnolla ja meridiaanit ovat tukossa.
Länsimaisen lääketieteen näkökulmasta tässä paikassa on haavauma,
kasvain, luupiikki, tulehdus tai jotain vastaavaa – tällä tavoin se ilmenee
meidän ulottuvuudessamme. Kun mainittu olento poistetaan, voidaan
havaita, ettei tämän ulottuvuuden kehossa ole enää mitään vikaa. Olipa
kyse välilevyn luiskahduksesta tai luupiikistä, olennon poistamisen ja
kentän puhdistamisen jälkeen huomaatte kaiken palaavan välittömästi
kohdalleen. Jos otatte uuden röntgenkuvan, luupiikistä ei ole enää
jälkeäkään. Perimmäinen syy oli kyseinen olento, joka vaikutti tällaisella
tavalla.
Jotkut väittävät, että voitte oppia parantamaan ihmisiä kolmessa tai
viidessä päivässä, kun teille on opetettu kouraisutekniikka. Näyttäkääpä
minulle kouraisunne! Ihmiset ovat heikoimpia, kun taas tällainen
olento on todella petomainen. Se voi hallita aivojanne ja manipuloida
teitä tahtonsa mukaan – se voi helposti jopa viedä henkenne. Väitätte
osaavanne kaapata sen, mutta kuinka pystyisitte siihen? Ette pysty
tavoittamaan sitä tavallisen ihmisen käsillänne. Voitte huitoa kädellänne
miten vain, mutta se ei välitä tästä, vaan se suorastaan nauraa teille. Se
pitää joutavia kouraisujanne huvittavina. Jos pystyisitte todella tavoittamaan sen, se vahingoittaisi käsiänne saman tien, ja kyseessä olisi oikea
vamma. Olen tavannut ihmisiä, joiden käsissä ei ollut mitään vikaa –
yksikään tutkimus ei voinut löytää fyysisiä ongelmia heidän kehostaan
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tai käsistään, mutta he eivät vain pystyneet nostamaan voimattomina
roikkuvia käsiään. Olen nähnyt tällaisia tapauksia. Heidän kehonsa
toisessa ulottuvuudessa oli vahingoittunut, ja tällöin kyse on oikeasta
vammautumisesta. Kun tämä kehonne saa vamman, kuinka voisitte
olla vahingoittumatta? Jotkut ihmiset ovat kysyneet minulta: ”Mestari,
minut on sterilisoitu, joten voinko harjoittaa qigongia?”, tai he ovat
sanoneet, että heiltä on leikattu jotakin. Olen kertonut heille, ettei
sillä ole väliä, sillä kehoanne toisessa ulottuvuudessa ei ole operoitu, ja
qigongia harjoitettaessa juuri tämä keho on toiminnassa. Tämän vuoksi
totesin edellä, että kun yritätte kouraista kyseistä olentoa ettekä pysty
koskemaan siihen, se ei välitä teistä. Jos todella onnistutte tavoittamaan
sen, se kykenee vammauttamaan kätenne.
Tukeakseni maan suurinta valtiollista qigong-tapahtumaa otin
mukaani muutamia opetuslapsia ja osallistuin Pekingissä järjestet167
täville Aasian itämaisille terveysmessuille. Molemmilla messuilla
menetelmämme sai selvästi eniten huomiota. Ensimmäisillä messuilla
Falun Dafamme nimitettiin ”tähti-qigongiksi”. Toisilla messuilla
näyttelyosastollamme oli valtavasti ihmisiä. Muiden näytteilleasettajien
kojuilla ei ollut kovin paljon yleisöä, mutta meillä oli valtava tungos.
Ihmiset olivat asettuneet kolmeen jonoon: ensimmäisessä jonottivat ne,
jotka olivat jo varanneet kaikki aamupäivän vastaanottoajat. Toisessa
olivat ihmiset, jotka odottivat rekisteröityäkseen iltapäivän vastaanotoille. Kolmas jono odotti omistuskirjoitustani. Me emme paranna
sairauksia, joten miksi teimme tämän? Kyse oli maan suurimman
qigong-tapahtuman tukemisesta: halusimme antaa oman panoksemme
ja siksi osallistuimme.
Jaoin omaa gongiani opetuslapsille, jotka olivat tulleet kanssani.
Jokainen heistä sai osuuden. Kyse oli energiarykelmästä, joka koostui
yli sadasta yliluonnollisesta kyvystä. Verhosin heidän kätensä gongilla,
mutta siltikin jotkut saivat käsiinsä puremia, jotka rikkoivat ihon ja
aiheuttivat rakkuloita tai verenvuotoa. Tätä tapahtui jopa melko usein.
Kyseiset olennot ovat niin petomaisia. Kuinka uskaltaisitte koskea
niihin tavallisen ihmisen käsillänne? Sitä paitsi ette voisi edes saavuttaa
niitä – ette voisi tehdä mitään ilman asiaankuuluvia kykyjä. Tämä johtuu
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siitä, että heti ajatellessanne asiaa ne tietävät toisessa ulottuvuudessa,
mitä aiotte tehdä. Yrittäessänne kouraista niitä ne ovat jo paenneet.
Kun potilas astuu ulos ovesta, olento palaa viipymättä, ja niin palaa
myös sairaus. Jos joku haluaa käyttää käsiään sen parantamiseen, hän
tarvitsee tietyn yliluonnollisen kyvyn. Kun käsi ojennetaan – ”pam!” –
olento naulitaan paikoilleen. Tämän jälkeen käytämme toista kykyä,
jota kutsuttiin aiemmin nimellä ”suuri menetelmä sielujen pyydystämiseen”. Tämä yliluonnollinen kyky on vielä voimakkaampi, sillä se voi
vetää ulos henkilön koko alkusielun, ja välittömästi kyseinen henkilö
ei pysty liikkumaan. Tällä kyvyllä on tarkkaan määrätty kohteensa;
käytämme sitä nimenomaan näiden asioiden sieppaamiseen. Olette
168
kuulleet, kuinka buddha Tathāgata osoitti valtavaa Apinakuningasta
kulhollaan ja kutisti hänet välittömästi hyvin pieneksi. Kyseisellä yliluonnollisella kyvyllä on juuri tällainen vaikutus. Olipa kyse kuinka suuresta
tai pienestä olennosta tahansa, yhdessä hujauksessa se vangitaan käteen
ja siitä tulee pikkuruinen.
Toisekseen on mainittava, ettei kättä voi työntää potilaan fyysiseen
kehoon niin, että sieltä vedettäisiin jotakin ulos. Tällainen teko
sekoittaisi pahasti tavallisten ihmisten ajatuksia ja on ehdottomasti
kielletty. Vaikka joku pystyisi siihen, hän ei saa tehdä sitä. Käsi,
jolla henkilö kouraisee, on hänen kätensä toisessa ulottuvuudessa.
Oletetaanpa, että jollakin on sydänsairaus. Kun kättä liikutetaan kohti
sydäntä kyseisen olennon kaappaamiseksi, käsi toisessa ulottuvuudessa
tunkeutuu sisään ja nappaa sen silmänräpäyksessä. Ulkoinen käsi
tekee saman liikkeen, molemmat kädet sulkeutuvat yhdessä, ja olento
on vangittu niiden sisälle. Se on niin raivoisa, että joskus se liikkuu
käsissänne ja yrittää porautua niihin. Toisinaan se puree ja jopa kirkuu.
Käsienne vankina se vaikuttaa hyvin pieneltä, mutta jos vapautatte sen,
siitä tulee hyvin suuri. Kyse ei ole mistään sellaisesta, johon kaikki
pystyisivät koskemaan. Ilman näitä kykyjä ette voi tehdä sille mitään.
Asia ei ole ollenkaan niin yksinkertainen kuin monet luulevat.
Tietenkin tällainen qigong-hoitomuoto voidaan mahdollisesti sallia
tulevaisuudessa. Menneinä aikoina se oli aina käytössä, mutta siihen
liittyy eräs edellytys: henkilön täytyy olla harjoittaja, ja kultivointinsa
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aikana hän voi myötätunnosta tehdä tällaista muutamille hyville
ihmisille. Hän ei kuitenkaan pysty perustavalla tasolla hävittämään
heidän karmaansa, sillä hänen hyveensä mahti ei ole riittävä. Tämän
vuoksi koettelemukset ovat yhä olemassa, mutta nimenomainen
vaiva on parannettu. Tavalliset, pienet qigong-mestarit eivät ole
henkilöitä, jotka ovat saavuttaneet kultivoinnissaan Taon. He voivat
vain lykätä sairautta myöhemmäksi tai muuttaa sen muotoa. Kenties
he muuttavat sen toisiksi vastoinkäymisiksi. On kuitenkin mahdollista,
etteivät he ole itsekään tietoisia tästä muutosprosessista. Jos heidän
menetelmänsä kultivoi aputajuntaa, sen hoitaa heidän aputajuntansa.
Joitakin menetelmiä harjoittavat ihmiset voivat olla hyvin kuuluisia,
mutta monilla tunnetuilla qigong-mestareilla ei ole omaa gongia, sillä
gong kasvaa heidän apusielunsa kehossa. Toisin sanoen joidenkin
ihmisten sallitaan tehdä tällaisia asioita kultivointinsa aikana, koska
he pysyttelevät tällä samalla tasolla. He ovat voineet harjoittaa yli
kymmenen vuotta tai jopa vuosikymmeniä pääsemättä pidemmälle.
Koko elämänsä ajan he hoitavat potilaita. Koska he ovat tällä tasolla,
heidän annetaan toimia niin. Falun Dafan opetuslapsilta parannushoitojen antaminen on ehdottomasti kielletty. Voitte lukea tätä kirjaa
sairaalle ihmiselle, ja jos hän pystyy hyväksymään sen sisällön, hänen
sairautensa voi parantua. Tulokset riippuvat kunkin henkilön karman
määrästä.
Sairaalahoidot ja qigong-parannus
Puhutaanpa siitä, mikä on sairaalahoitojen ja qigong-parannuksen
suhde toisiinsa. Jotkut länsimaisen lääketieteen harjoittajat eivät
tunnusta qigongia; voidaan jopa sanoa, että tämä pätee useimpiin
heistä. Heidän näkemyksensä on, että jos qigong toimisi, mihin vielä
tarvitsisimme sairaaloita. ”Miksi ette korvaa sairaaloitamme! Jos
qigonginne voi kerran parantaa ihmisiä pelkillä käsillä, turvautumatta
pistoksiin, lääkitykseen ja sairaalassa oloon, eikö olisikin mahtavaa,
jos voisitte vain korvata sairaalamme?” Tämä ei ole kovin mielekäs ja
rationaalinen ajatus. Jotkut eivät tiedä, mistä qigongissa on kyse. Itse
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asiassa qigong-parannus ei voi muistuttaa tavallisten ihmisten parannuskeinoja. Kyse ei ole tavallisten ihmisten taidosta vaan korkeammasta
asiasta. Voidaanko sitä sallia, että korkeammat asiat häiritsevät tavallista
maailmaa laajassa mittakaavassa? Buddhan kyvyt ovat niin voimakkaita,
että yhdellä kädenheilautuksella hän voisi hävittää kaikki ihmiskunnan
sairaudet. Miksi siis yksikään buddha ei tee sellaista – etenkin, kun
heitä on niin paljon? Miksi he eivät osoita myötätuntoaan parantamalla
sairautenne? Koska tavallisen maailman on tarkoitus olla juuri tällainen.
Syntymä, vanhuus, sairaus ja kuolema ovat vain elämän tosiasioita.
Niillä kaikilla on syy-seuraussuhteensa, ja ne kuuluvat karman takaisinmaksuun. Mikäli olette jääneet velkaa, teidän on maksettava se takaisin.
Jos parannatte jonkun, kyse on tämän periaatteen rikkomisesta.
Ihmiset voisivat tehdä pahoja asioita, eikä heidän tarvitsisi maksaa
niistä. Kuinka se olisi mahdollista? Kultivointia harjoittavat ihmiset
voivat parantaa potilaita myötätunnosta, kun he eivät vielä ole riittävän
voimakkaita ratkaisemaan ongelmaa kokonaan. Teidän sallitaan tehdä
sellaista, koska myötätuntonne on tullut esille. Jos kuitenkin pystyisitte
todella ratkaisemaan kyseisen ongelman ja tekisitte sitä laajamittaisesti,
sitä ei enää sallittaisi. Muutoin voisitte vakavasti vahingoittaa tavallisen
yhteiskunnan tilaa, eikä sellaista voida hyväksyä. Tämän vuoksi
tavallisten ihmisten sairaaloiden korvaaminen qigong-hoitomuodoilla
ei käy päinsä. Kyse on korkeammasta Fa’sta.
Jos qigong-sairaaloita perustettaisiin ympäri Kiinaa – olettaen, että
se olisi mahdollista – ja kaikki suuret qigong-mestarit alkaisivat antaa
hoitoja, mitä luulisitte tapahtuvan? Sitä ei sallita, koska kaikki pyrkivät
säilyttämään tavallisen yhteiskunnan asiaintilan. Jos qigong-sairaaloita,
qigong-klinikoita, qigong-kuntoutuskeskuksia ja qigong-parantoloita
perustettaisiin, qigong-mestarien parannuskyvyt heikkenisivät saman
tien merkittävästi, ja heidän hoitojensa tehokkuus olisi välittömästi
huonompi. Mistä se johtuu? Siitä, että tekemällä tavallisten ihmisten
asioita heidän täytyy asettua samalle tasolle kuin tavallisten ihmisten
Fa. Heidän on pysyttävä tavallisten ihmisten olosuhteiden tasolla.
Hoitojen tehokkuuden täytyisi myös vastata sairaaloita. Näin ollen
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heidän hoitonsa eivät enää olisi yhtä tehokkaita, ja ne alkaisivat myös
vaatia useampia hoitokertoja. Yleisesti ottaen kävisi juuri näin.
Perustettiinpa qigong-sairaaloita tai ei, kukaan ei voi kiistää, etteikö
qigong voisi parantaa sairauksia. Qigongia on levitetty yhteiskunnassa
jo jonkin aikaa, ja lukuisat ihmiset ovat todella tervehtyneet ja pysyneet
kunnossa sitä harjoittamalla. Olipa kyse sitten sairaudesta, jonka
qigong-mestari lykkäsi myöhemmäksi tai muunsi toiseen muotoon,
tai joka parannettiin muulla tavoin, sairautta ei joka tapauksessa ole
tällä hetkellä. Näin ollen kukaan ei voi kiistää qigongin parantavia
vaikutuksia. Monilla qigong-mestareiden apuun turvautuvilla ihmisillä
on sairauksia, jotka ovat tuntemattomia tai vaikeasti hoidettavia.
Sairaalat eivät pysty parantamaan heitä, joten he koettavat onneaan
qigong-mestarien luona, ja lopulta he ovatkin parantuneet. Ne, joiden
ongelma voidaan hoitaa sairaalassa, eivät mene tapaamaan qigongmestareita. Erityisesti alkuaikoina ihmiset suhtautuivat asiaan juuri
näin. Qigongilla voi siis parantaa sairauksia, mutta sitä ei ole mahdollista
käyttää samalla tavoin kuin muita asioita tavallisessa yhteiskunnassa.
Laajamittaista asioihin puuttumista sen avulla ei ehdottomasti voida
sallia, mutta rajoitetussa piirissä tai ilman suurta vaikutusvoimaa sen
harkittu käyttö on hyväksyttävää. Se ei kuitenkaan voi täydellisesti
parantaa sairauksia – myös tämä on varmaa. Paras tapa parantua on
harjoittaa qigongia itse.
Jotkut qigong-mestarit myös sanovat, että sairaalat eivät lainkaan
pysty parantamaan ihmisiä ja että tämän päivän sairaalahoidoista on
tullut tehottomia. Mikä on meidän näkökulmamme tähän asiaan?
Tietenkin siihen liittyy monenlaisia syitä. Minun nähdäkseni merkittävin
syy on ihmiskunnan romahtanut moraali, mistä on aiheutunut kaikenlaisia kummallisia sairauksia. Sairaalat eivät pysty parantamaan niitä,
eivätkä lääkkeet tehoa niihin. Sen lisäksi on olemassa paljon väärennettyjä lääkkeitä. Kaikki tämä juontaa juurensa siitä, että yhteiskunta on
rappeutunut tähän tilaan, ja se on seurausta ihmisten omasta käyttäytymisestä. Kenenkään ei tosin tule syytellä muita, sillä jokainen on
omalta osaltaan pahentanut tilannetta. Tämän vuoksi jokainen kohtaa
kultivoinnissaan kärsimystä ja vaikeuksia.
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Joitakin sairauksia ei voida tunnistaa sairaaloissa, vaikka henkilö
todella kärsii jostakin. Toisissa tapauksissa diagnoosi annetaan
sairaudesta, jolla ei ole nimeä, sillä sitä ei ole aiemmin tavattu. Sairaalat
vain nimittävät sellaisia tapauksia ”uusiksi sairauksiksi”. Voivatko
sairaalat sitten parantaa ihmisiä? Totta kai voivat. Jos ne eivät pystyisi
siihen, luottaisivatko ihmiset niihin? Miksi he muuten hakeutuisivat
niihin hoidettaviksi? Sairaalat pystyvät parantamaan sairauksia;
kyse on vain siitä, että niiden hoitokeinot ovat tavallisten ihmisten
tasolla. Mainitut sairaudet taas ylittävät tavallisen tason, ja osa niistä
on jopa hyvin vakavia. Tästä syystä sairaalat sanovat, että tällaiset
sairaudet pitäisi hoitaa niin pian kuin mahdollista, sillä jos niistä tulee
liian vakavia, niitä ei pystytä enää parantamaan. Jos lääkeannokset
ovat liian voimakkaita, ne voivat myrkyttää henkilön. Nykyisen
lääketieteen hoitomenetelmät ovat samalla tasolla kuin nykyinen tiede ja
teknologia – ne kaikki ovat tavallisten ihmisten tasolla. Näin ollen niiden
parannusteho on juuri tällainen. Eräs asia minun täytyy tehdä selväksi:
tyypillinen qigong-parannus ja tyypilliset sairaalahoidot vain lykkäävät
ja muuntavat koettelemusta, joka on sairauden perimmäinen syy. Ne
työntävät sen jonnekin jäljellä oleviin elinvuosiinne tai myöhemmäksi,
eikä varsinaiseen karmaan ole koskettu lainkaan.
Puhutaanpa vielä hieman kiinalaisesta lääketieteestä. Kiinalaisen
lääketieteen hoitokeinot olivat hyvin lähellä qigongia. Muinaisessa
Kiinassa miltei kaikilla perinteisillä lääkäreillä oli yliluonnollisia
169
170
171
kykyjä. Kaikilla Sun Simiaon , Hua Tuon , Li Shizhenin ja Bian
172
Quen kaltaisilla suurilla lääkäreillä oli yliluonnollisia kykyjä, joita on
dokumentoitu lääketieteellisissä teksteissä. Nykyään näitä kaikkein
perustavimpia ja olennaisimpia asioita usein kritisoidaan, ja kiinalainen
lääketiede on perinyt vain lääkemääräyksiä ja kokemuksen kautta
saavutettua taitotietoa. Muinainen kiinalainen lääketiede oli hyvin
kehittynyttä – se oli edistyneempää kuin nykyinen lääketiede. Jotkut
ajattelevat nykylääketieteen olevan hyvin kehittynyttä: kerroskuvauksen
avulla on mahdollista nähdä ihmiskehon sisään, ja lisäksi on olemassa
ultraääni-, valokuvaus- ja röntgenlaitteita. On totta, että nykyiset laitteet
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ovat melko kehittyneitä, mutta minä sanoisin, etteivät ne kuitenkaan
vedä vertoja muinaisessa Kiinassa harjoitetulle lääketieteelle.
173
Erään kerran Hua Tuo näki keisari Cao Caon aivoissa kasvaimen
ja halusi leikata sen pois avaamalla hänen kallonsa. Kuullessaan tämän
Cao Cao luuli, että hänet haluttiin murhata, joten Hua Tuo vangittiin.
Lopulta Hua Tuo kuoli vankilassa. Kun Cao Cao sairastui, hän muisti
Hua Tuon ja käski etsiä hänet, mutta Hua Tuo oli jo menehtynyt.
Myöhemmin keisari todella kuoli sairauteensa. Kuinka Hua Tuo saattoi
tietää asiasta? Hän näki sen. Tämä on ihmisen yliluonnollinen kyky,
joka oli kaikilla muinaisten aikojen suurilla lääkäreillä. Kun henkilön
taivaallinen silmä avautuu, hän pystyy yhdeltä puolelta näkemään
samanaikaisesti ihmiskehon neljä puolta – etupuolelta hän pystyy
näkemään taakse sekä vasemman ja oikean puolen. Hän voi myös
tarkastella niitä kerros kerrokselta sekä katsoa tämän ulottuvuuden läpi
nähdäkseen sairauden perimmäisen syyn. Pystyvätkö nykylääketieteen
keinot sellaiseen? Ne ovat vielä kaukana siitä. Kenties tuhannen vuoden
päästä! Kerroskuvauksella, ultraäänellä ja röntgenkuvilla voi tarkastella
ihmiskehon sisäpuolta, mutta tällaiset laitteet ovat varsin kömpelöitä,
eikä niin isoja koneita voi siirtää helposti. Sitä paitsi ne eivät toimi
ilman sähköä. Taivaallinen silmä kulkee kuitenkin aina mukana, eikä
se tarvitse virtalähdettä. Kuinka näitä asioita voisi verrata toisiinsa?
Jotkut ylistävät nykyisten lääkkeiden tehokkuutta. Sanoisin, ettei se
välttämättä ole totta. Muinaiset kiinalaiset rohdot pystyivät todellakin
parantamaan sairauksia ja vaikuttamaan välittömästi. Monia asioita
on unohdettu sukupolvien kuluessa, mutta toisia ei ole, ja niitä
välitetään yhä eteenpäin kansan keskuudessa. Kun pidin luentosarjaa
Qiqiharissa, näin erään katukauppiaan, joka veti ihmisiltä hampaita.
Hänestä näki selvästi, että hän oli tullut Kiinan eteläosista, sillä ihmiset
eivät koillisessa pukeudu samalla tavoin. Hän ei käännyttänyt ketään
pois vaan veti hampaita kaikilta, jotka tulivat sitä pyytämään, ja hänen
vieressään oli iso kasa irti vedettyjä hampaita. Hänen varsinainen tarkoituksensa ei ollut vetää hampaita vaan pikemminkin myydä lääkeliuostaan. Tästä liuoksesta lähti voimakkaita keltaisia höyryjä. Hammasta
vetäessään hän avasi lääkepullon ja piti sitä henkilön poskea vasten
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sillä puolella, missä huono hammas oli. Potilasta pyydettiin hengittämään pullon höyryjä muutamia kertoja, mutta itse liuosta ei kulunut
juuri lainkaan. Sitten lääkepullo suljettiin ja laitettiin syrjään. Mies otti
taskustaan tulitikun, ja puhuessaan liuoksestaan hän painoi kevyesti
tulitikulla hammasta, joka tuli ulos. Se ei tehnyt kipeää; hampaassa
oli vain muutamia veritäpliä, mutta verta ei vuotanut. Ajatelkaapa –
tulitikku olisi katkennut, jos hän olisi käyttänyt voimaa. Hän veti
hampaan ulos vain koskettamalla sitä kevyesti.
Sanoisin, että jotkut Kiinassa säilyneet kansanlääkinnän muodot
itse asiassa voittavat länsimaisen koululääketieteen kehittyneet instrumentit. Riittää, kun katsotaan tuloksia. Tämä henkilö pystyi poistamaan
hampaita tulitikulla. Kun länsimainen lääkäri vetää hammasta, hänen
täytyy ensin antaa puudutuspiikkejä joka puolelle. Neulanpistot sattuvat,
ja puudutusaineen vaikutusta täytyy odottaa jonkin aikaa. Sitten lääkäri
alkaa vetää hammasta pihdeillä. Kaikista ponnistuksista huolimatta käy
niin, että hampaan juuret katkeavat ja jäävät ikeneen. Sitten lääkäri
ottaa ison vasaran ja taltan ja alkaa kaivaa niitä ulos. Potilas tärisee
pelosta. Sen jälkeen lääkäri poraa hienolla instrumentillaan. Jotkut
hyppäävät tuolistaan kivun vallassa. Ikenestä pulppuaa verta, jota potilas
sylkee ulos jonkin aikaa. Sanokaapa minulle, kumpi hoitokeino oli
parempi? Kenen menetelmää voi pitää edistyneempänä? Meidän ei
ole syytä katsoa ainoastaan laitteiden ulkonäköä vaan myös arvioida
niiden todellista tehokkuutta. Muinainen kiinalainen lääketiede oli niin
kehittynyttä, ettei nykyinen länsimainen lääketiede saavuta sen tasoa
vuosikausienkaan jälkeen.
Muinaisen Kiinan tiede oli erilaista kuin se tiede, jota olemme
nykyaikana oppineet länsimaista. Se seurasi toisenlaista polkua, joka
johti erilaiseen tilanteeseen. Tämän vuoksi emme voi ymmärtää
muinaisen Kiinan tiedettä ja tekniikoita nykyisestä näkökulmastamme.
Ne keskittyivät ihmiskehon, elämän ja maailmankaikkeuden suoraan
tutkimiseen. Kyse oli siis toisesta lähestymistavasta. Aikoinaan oppilaat
harjoittelivat koulussakin meditaatiossa istumista ja pitivät tärkeänä
oikeaa asentoa. Kun he tarttuivat siveltimiinsä, heidän piti hallita qi’tään
ja hengitystään. Kaikkien ammattien ihmiset pitivät huolta mielensä
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puhdistamisesta ja hengityksensä hallinnasta. Koko yhteiskunta oli
tällaisessa tilassa.
Jotkut ovat kysyneet: ”Jos olisimme seuranneet muinaisen
kiinalaisen tieteen polkua, olisiko meillä tänä päivänä autoja ja junia?
Olisiko yhteiskunta nykyaikaistunut samalla tavoin?” Sanoisin, ettei
niin toisenlaista elämäntyyliä pysty arvioimaan nykyisestä ympäristöstä
käsin. Mielenlaadussanne ja käsitteissänne täytyy tapahtua vallankumous. Jos ihmisillä ei olisi televisioita, heillä olisi sellainen omassa
otsassaan, ja he pystyisivät näkemään mitä vain haluavat. Heillä olisi
myös yliluonnollisia kykyjä. Ilman junia ja autoja ihmiset pystyisivät
kohoamaan ilmaan istuma-asennostaan, eivätkä he tarvitsisi edes
hissejä. Tilanne olisi sellainen, että koko yhteiskunta olisi kehittynyt
toisella tavalla, eikä se välttämättä rajoittuisi näihin puitteisiin.
Avaruusolentojen ”lentävät lautaset” pystyvät kulkemaan edestakaisin
uskomattoman nopeasti ja voivat suurentua tai pienentyä. Heidän
valitsemansa kehityksen polku on vielä poikkeavampi; myös siinä on
kyse toisesta tieteellisestä lähestymistavasta.

268

Seitsemäs luento

Kahdeksas luento
Bìgǔ-paasto
174

Jotkut ovat esittäneet kysymyksen niin sanotusta bìgǔ-paastosta.
Bìgǔa on olemassa, eikä sitä tavata vain kultivoinnin maailmassa –
monet ihmiset tavallisessa yhteiskunnassa ovat myös kokeneet sen.
On olemassa ihmisiä, jotka eivät syö tai juo mitään vuosikausiin, jopa
yli kymmeneen vuoteen, mutta he selviytyvät hyvin. Jotkut sanovat
bìgǔn ilmentävän tiettyä tasoa. Toiset arvioivat, että se on merkki
kehon puhdistumisesta. Osa väittää sen kuuluvan korkean tason
kultivointiprosessiin.
Itse asiassa kyse ei ole mistään tällaisesta. Mistä on sitten todella
kyse? Todellisuudessa bìgǔ on erityinen kultivointimenetelmä, jota
käytetään erikoislaatuisissa olosuhteissa. Minkälaisia nämä olosuhteet
ovat? Muinaisessa Kiinassa, etenkin ennen uskontojen perustamista,
monet kultivoijat harjoittivat salaista ja yksinäistä kultivointia. He
lähtivät harjoittamaan asumattomille vuorille tai syrjäisiin luoliin
ja pysyttelivät kaukana ihmisasutuksesta. Koska he toimivat näin,
ruokavarojen saatavuus muodostui heille ongelmaksi. Jos he eivät
käyttäneet bìgǔ-menetelmää, he eivät pystyneet lainkaan kultivoimaan
vaan kuolivat nälkään ja janoon. Matkustaessani Chongqingista
Wuhaniin opettamaan Fa’ta kuljin laivalla alas Jangtse-jokea itään.
Huomasin, että Kolmen rotkon molemmin puolin oli joitakin luolia
vuorten keskivaiheilla. Niitä on monilla tunnetuilla vuorilla. Menneinä
aikoina kultivoinnin harjoittajat kiipesivät niihin köyden avulla; sitten
he katkaisivat köyden ja jäivät luolaan harjoittamaan. Jos he eivät
onnistuneet kultivoinnissaan, he kuolivat sinne. Vettä ja ruokaa ei
ollut, ja näissä hyvin erikoisissa olosuhteissa ihmiset turvautuivat tähän
nimenomaiseen kultivointimenetelmään.
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Monia menetelmiä on siirretty tällä tavoin sukupolvelta toiselle,
joten niihin kuuluu bìgǔ. Monissa muissa harjoituksissa ei kuitenkaan
ole bìgǔa, ja nykyaikana tämä pätee useimpiin yhteiskunnassa
levitettyihin menetelmiin. Olemme sanoneet, että henkilön täytyy
omistautua yhdelle harjoitusmenetelmälle. Ette voi vain toimia
oman päänne mukaan. Kenties pidätte bìgǔa hyvänä asiana, joten
ehkä tekin haluaisitte harjoittaa sitä. Mutta miksi ihmeessä pidättäytyisitte ruuasta? Jotkut pitävät sitä hienona asiana ja tulevat uteliaiksi,
175
tai kenties he pitävät omia kykyjään riittävän hyvinä ja haluavat
rehennellä hieman. Ihmisillä on kaikenlaisia mielenlaatuja. Vaikka
joku käyttäisi kyseistä menetelmää kultivoinnissaan, hänen täytyy
kuluttaa omaa energiaansa elättääkseen kehoaan, joten haitat ovat
hyötyjä suurempia. Tiedättehän, että etenkin uskontojen muodostumisen jälkeen kyse ei enää ole ollut keskeisestä ongelmasta, koska
harjoittaessanne istumameditaatiota tai vetäydyttyänne luostariin
jotkut ihmiset toimittavat teille teetä ja ruokaa. Erityisesti, koska
harjoitatte kultivointia tavallisessa yhteiskunnassa, teidän ei
todellakaan tarvitse turvautua tähän menetelmään. Jos se ei sitä
paitsi kuulu teidän Fa-koulukuntaanne, ette voi käyttää sitä mielenne
mukaan. Jos kuitenkin todella haluatte harjoittaa bìgǔa, tehkää sitten
niin. Minun tietojeni mukaan tämä ilmiö voi tulla esille, kun mestari
opettaa korkean tason menetelmää ja haluaa todella opastaa opetuslastaan ylöspäin – jos se kuuluu kyseiseen oppisuuntaan. Tällaista
asiaa ei voi kuitenkaan tehdä laajamittaisesti, ja yleensä mestari ohjaa
opetuslapsensa kultivoimaan salassa tai yksinäisyydessä.
Nykyään on myös qigong-mestareita, jotka opettavat ihmisille
bìgǔa. Ovatko nämä ihmiset onnistuneet pidättäytymään ruuasta?
Viime kädessä eivät. Kuka olisi onnistunut siinä? Olen nähnyt
monien päätyvän sairaalaan, ja monet heistä ovat olleet hengenvaarassa. Miksi tällaista sitten on tapahtunut? Eikö bìgǔ-ilmiötä
ole olemassa? Toki, mutta siihen liittyy eräs asia. Kukaan ei voi
kevytmielisesti häiritä tavallisen yhteiskunnan asiaintilaa, sillä se on
kiellettyä. Puhumattakaan siitä, mitä tapahtuisi, jos ihmiset kaikkialla
maassa lopettaisivat syömisen ja juomisen – sanoisin, että kaikki olisi
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paljon yksinkertaisempaa, jos kukaan ei söisi tai joisi Changchunin
alueella! Kenenkään ei enää täytyisi huolehtia aterioiden valmistuksesta. Maanviljelijät hikoilevat pelloilla uupumukseen asti, ja jos
kenenkään ei tarvitsisi syödä, heiltä säästyisi paljon vaivaa. Ihmiset
voisivat vain työskennellä ilman, että heidän olisi pakko ravita itseään.
Voisiko tämä muka toimia? Olisiko kyseessä vielä ihmisten maailma?
Tällainen on ehdottomasti kielletty, sillä näin laajamittaisia häiriöitä
tavallisen maailman asiaintilaan ei voida mitenkään sallia.
Kun tietyt qigong-mestarit opettavat bìgǔa, siihen liittyy
monenlaisia vaaroja. Joillakin ihmisillä on suorastaan pakkomielle
bìgǔsta, mutta he eivät ole päässeet eroon kiintymyksistään. Heillä
on vielä lukemattomia tavallisten ihmisten kiintymyksiä, joten vesi
herahtaa heidän kielelleen, kun he näkevät herkullista ruokaa, jota he
eivät kuitenkaan voi syödä. Tällöin he tuntevat nääntyvänsä nälkään
ilman ruokaa. Mutta jos he syövät jotain, he antavat ylen – mikään
ei pysy sisällä. He hermostuvat ja pelästyvät pahan kerran. Lukuisia
ihmisiä on joutunut sairaalaan, ja monissa tapauksissa he ovat todella
olleet hengenvaarassa. Jotkut ovat tulleet pyytämään minua selvittämään näitä sotkuja, mutta en halua sekaantua tällaiseen. Eräät
qigong-mestarit ovat täysin piittaamattomia. Kuka haluaisi siivota
heidän jälkiään?
Jos sitä paitsi joudutte ongelmiin harjoittaessanne bìgǔa, eikö
se johdu omasta tavoittelustanne? Olemme sanoneet, että tämä
ilmiö on todella olemassa, mutta kyse ei ole mistään ”korkean tason
tilasta” tai erityisestä ”merkistä”. Se on vain kultivointimenetelmä,
jota käytetään erikoisissa olosuhteissa, eikä sitä voida harjoittaa
laajasti. Monet ihmiset tavoittelevat bìgǔa. He luokittelevat sen jopa
bìgǔun ja ”puoli-bìgǔun” sekä puhuvat sen eri asteista. Jotkut sanovat
vain juovansa vettä, jotkut sanovat syövänsä vain hedelmiä – kaikki
tällainen on epäaitoa bìgǔa. Ajan myötä se epäonnistuu taatusti.
Henkilö, joka todella harjoittaa kultivointia sen avulla, pysyttelee
luolassa syömättä ja juomatta. Tämä on todellista bìgǔ-paastoa.
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Qi’n varastaminen
176

Kun tulee puhe qi’n varastamisesta, jotkut ihmiset kalpenevat pelosta
eivätkä uskalla edes kokeilla qigongia. Koska kultivointipiireissä
huhutaan esimerkiksi qigong-psykoosista, qi’n varastamisesta ja
muista asioista, monet ihmiset eivät uskalla harjoittaa qigongia tai olla
missään tekemisissä sen kanssa. Jos tällaisia huhuja ei liikkuisi, kenties
qigongin harjoittajia olisi enemmän. On olemassa qigong-mestareita,
joiden xīnxìng on huono ja jotka puhuvat erityisesti tällaisista asioista.
He ovat levittäneet sekasortoa kultivointipiireihin. Todellisuudessa
kyse ei ole niin pelottavasta asiasta kuin monet ovat kuvailleet. Meidän
näkökulmastamme qi on vain qi’tä, vaikka sitä nimitettäisiinkin
”alku-qi’n sekoitukseksi” tai joksikin muuksi. Niin kauan kuin henkilön
kehossa on qi’tä, hän on parantumisen ja yleiskunnon tasolla, joten
häntä ei vielä voida pitää gongin harjoittajana. Niin kauan kuin hänellä
on qi’tä, se osoittaa, ettei hänen kehoaan ole puhdistettu perusteellisesti. Siinä on yhä patogeenista [eli sairaalloista] qi’tä – tämä on
varmaa. Qi’tä varastavat ihmiset ovat qi’n tasolla. Kuka kultivoinnin
harjoittaja haluaisi tätä likaista qi’tä? Kultivointia harjoittamattoman
henkilön kehossa on hyvin epäpuhdasta qi’tä, joskin siitä voi tulla
kirkkaampaa qigongin avulla. Paikoissa, joissa hänellä on sairauksia,
voi ilmetä suuritiheyksisiä mustan aineen kertymiä. Jos hän jatkaa
harjoittamista ja saapuu siihen vaiheeseen, jossa sairaudet tosiaan
alkavat parantua ja yleiskunto kohentuu, hänen qi’nsä alkaa vähitellen
muuttua kellertäväksi. Jatkaessaan harjoittamista pidemmälle hänen
terveysongelmansa todella ratkeavat, eikä hänellä enää ole qi’tä. Hän
on saavuttanut maidonvalkean kehon tilan.
Toisin sanoen tämä tarkoittaa, että jos jollakin on qi’tä, hänellä
on sairauksia. Me olemme gongin harjoittajia, joten mihin me tarvitsisimme qi’tä? Oma kehonne täytyy puhdistaa – miksi ihmeessä
haluaisitte vielä tätä likaista qi’tä? Emme todellakaan halua sitä.
Ihmiset, jotka haluavat qi’tä, ovat yhä qi’n tasolla. Tällä tasolla he
eivät pysty erottamaan hyvää ja huonoa qi’tä toisistaan, sillä heillä ei
ole tällaista taitoa. Mitä tulee niin sanottuun ”aitoon qi’hin” kehonne
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eliksiirikentässä, he eivät pysty koskemaan siihen; siihen voi päästä
käsiksi vain henkilö, jolla on hyvin voimakkaita kykyjä. Antakaa heidän
varastaa likainen qi kehostanne. Sillä ei ole mitään merkitystä. Jos
harjoituksia tehdessäni haluan täyttää itseni qi’llä, minun tarvitsee vain
ajatella asiaa, ja vatsani täyttyy sillä hetkessä.
177
Tao-järjestelmä opettaa tiānzì-seisomaharjoitusta , kun taas
Buddha-järjestelmä opettaa qi’n kaatamista päälakeen käsien avulla.
Maailmankaikkeudessa on loputtomasti qi’tä, jolla voitte täyttää itsenne
178
vaikka joka päivä. Kun laogong-akupunktiopisteenne sekä baihui179
pisteenne ovat auenneet, voitte kaataa sitä sisään: keskitätte mielenne
eliksiirikenttään ja ammennatte qi’tä käsienne välityksellä. Hetkessä
olette täyttyneet sillä. Vaikka olisitte miten täynnä tahansa, mitä hyötyä
siitä on? Jotkut ihmiset tuntevat sormenpäidensä ja kehonsa paisuvan,
kun he ovat harjoittaneet qi’tä paljon. Kun muut lähestyvät tällaista
henkilöä, he voivat tuntea hänen ympärillään kentän: ”Ihmeellistä,
olet harjoittanut qigongia todella hyvin!” Sanoisin, ettei se ole yhtään
mitään. Missä on hänen gonginsa? Hän on harjoittanut vain qi’tä – olipa
hänellä sitä kuinka paljon tahansa, tämä qi ei voi koskaan korvata gongia.
Qi-harjoitusten tarkoitus on korvata kehon sisäinen qi hyvällä ulkopuolisella qi’llä sekä puhdistaa keho. Mitä järkeä on qi’n kartuttamisessa?
Tällä tasolla ette ole käyneet läpi perustavia muutoksia, eikä kyse vielä
ole gongista. Riippumatta siitä, kuinka paljon qi’tä olette varastaneet,
olette vain iso säkillinen qi’tä. Onko siitä mitään hyötyä? Sitä ei ole
muutettu korkeaenergiaiseksi aineeksi, joten mitä pelättävää teillä on?
Jos joku haluaa todella varastaa qi’tänne, älkää välittäkö siitä.
Ajatelkaapa – jos kehossanne on yhä qi’tä, siinä on sairauksia. Kun
toinen henkilö varastaa teidän qi’tänne, eikö hän varasta samalla myös
patogeenista qi’tä? Hän ei pysty lainkaan erottamaan niitä toisistaan,
sillä qi’tä haluavat ihmiset ovat qi’n tasolla, eikä heillä ole minkäänlaisia taitoja. Henkilö, jolla on gongia, ei halua qi’tä. Tämä on varmaa.
Jos ette usko sitä, voimme tehdä kokeen. Kun joku haluaa todella
varastaa qi’tänne, voitte seistä paikoillanne ja antaa hänen tehdä niin.
Keskittäkää mielenne siihen, että kehonne täyttyy maailmankaikkeuden
qi’llä samaan aikaan, kun hän seisoo takananne varastamassa sitä.
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Huomaatte, kuinka hyödyllistä se on. Hän auttaa teitä puhdistamaan
kehonne nopeammin ja säästää teiltä sen vaivan, että joutuisitte
180
tekemään liikkeitä qi’n täyttämiseksi ja poistamiseksi. Koska hänen
aikeensa ovat huonoja ja hän varastaa kanssaihmiseltään jotakin – vaikka
hän ei olekaan varastanut mitään hyvää – tämä teko saa hänet joka
tapauksessa menettämään hyvettä. Tämä hyve annetaan teille. Tästä
muodostuu virtaus molempiin suuntiin: toisaalta hän ottaa qi’tänne,
toisaalta hän antaa teille hyvettään. Tietenkään qi’tä varastava henkilö
ei ole itse siitä tietoinen. Jos hän olisi, hän ei rohkenisi tehdä sellaista!
Kaikilla, jotka varastavat qi’tä, on kelmeät kasvot. He kaikki ovat
sellaisia. Monet niistä ihmisistä, jotka käyvät puistoissa harjoittamassa
qigongia, haluavat vain parantaa sairauksiaan. Heillä on kaikenlaisia
terveysongelmia. Kun sairautta parannetaan, patogeeninen qi on
poistettava kehosta, mutta nämä qi-varkaat eivät edes yritä poistaa
sitä – sen sijaan he täyttävät sillä kehonsa. Heissä on kaikentyyppistä
sairaalloista qi’tä, ja heidän kehonsa muuttuu sisältä aivan mustaksi.
He menettävät lakkaamatta hyvettään. Myös heidän ulkomuotonsa
tummenee. Kun heidän karmakenttänsä kasvaa ja he ovat menettäneet
suuren määrän hyvettään, heidän kehonsa mustuu niin sisä- kuin
ulkopuoleltakin. Jos qi’tä varastavat ihmiset huomaisivat, minkälaisia
muutoksia heissä tapahtuu, tai jos he ymmärtäisivät antavansa muille
hyvettä ja tekevänsä jotain näin tyhmää, he eivät ikinä toimisi sillä
tavoin.
Jotkut ovat puhuneet qi’stä aivan kuin se olisi jokin ihmeellinen
asia. ”Vaikka olisitte Yhdysvalloissa, voitte vastaanottaa lähettämääni
qi’tä.” ”Odottakaa seinän toisella puolella, niin eritän qi’tä, jota pystytte
vastaanottamaan.” Jotkut ihmiset ovat varsin herkkiä ja pystyvät
tuntemaan, kun qi’tä eritetään. Qi ei kuitenkaan liiku tässä ulottuvuudessa – se liikkuu toisessa ulottuvuudessa, jossa ei ole seiniä. Miksi
ette sitten tunne mitään, kun jotkut qigong-mestarit lähettävät qi’tä,
vaikka se tapahtuisi aukealla paikalla? Koska toisessa ulottuvuudessa
on jotakin, joka estää sen virtausta. Näin ollen qi’llä ei ole sellaista
läpäisykykyä kuin monet ovat väittäneet.
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Gong on se, jolla voi todella olla vaikutusta. Kun kultivoinnin
harjoittaja pystyy erittämään gongia, hänellä ei enää ole qi’tä, vaan
hän erittää korkeaenergiaista ainetta. Taivaallinen silmä näkee sen
eräänlaisena valona. Kun sitä eritetään toisen henkilön kehoon, hän
tuntee lämpöä. Se voi suoraan vaikuttaa tavallisiin ihmisiin. Kuitenkaan
se ei pysty täysin parantamaan sairauksia: sillä on vain tukahduttava
vaikutus. Todelliseen parantamiseen tarvitaan yliluonnollisia kykyjä.
Jokaista vaivaa varten on olemassa erityinen kyky. Äärimmäisessä
mikrokosmoksessa gonginne jokainen hiukkanen omaksuu teidän
hahmonne; se pystyy tunnistamaan ihmisiä ja sillä on älykkyyttä. Kyse
on korkeaenergiaisesta aineesta. Jos joku varastaisi sitä, kuinka se voisi
pysyä tämän henkilön mukana? Se ei pysy hänen mukanaan, eikä sitä
voida sijoittaa tällä tavoin, sillä se ei kuulu hänelle. Kaikilla todellisilla
harjoittajilla on mestari, joka katsoo heidän peräänsä, kun he ovat
kehittäneet gongia. Mestarinne tarkkailee, mitä teette. Jos joku ottaa
toisen asioita, hänen mestarinsakaan ei anna sen tapahtua.
Qi’n kerääminen
Qi’n varastaminen ja qi’n kerääminen eivät ole ongelmia, joita meidän
täytyisi ratkaista puolestanne, kun opetamme korkean tason harjoitus
menetelmää. Puhun niistä, koska haluan palauttaa kultivoinnin maineen,
toimia ihmisten hyväksi sekä paljastaa tällaisia vahingollisia ilmiöitä,
joita kukaan ei ole aiemmin selittänyt. Haluan teidän kaikkien tietävän,
mistä on kyse, sillä uskon joidenkin lopettavan sen ansiosta jatkuvan
pahanteon. Jotkut ihmiset, jotka eivät tiedä totuutta qigongista, ovat
hyvin peloissaan näiden asioiden vuoksi.
Maailmankaikkeus on täynnä qi’tä. Ihmiset puhuvat taivaallisesta yang-qi’stä ja maallisesta yin-qi’stä. Myös te olette osa
maailmankaikkeutta, joten voitte vapaasti kerätä niitä. Jotkut eivät
kuitenkaan kerää qi’tä maailmankaikkeudesta, vaan he erikoistuvat
opettamaan muille qi’n keräämistä kasveista ja ovat jopa koonneet
kokemuksiaan yhteen: poppelin qi on valkoista, männyn qi on keltaista,
kuinka niitä kerätään, mihin aikaan se kannattaa tehdä. Jotkut ovat
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myös sanoneet: ”Kotini edessä oli puu, jonka sain kuolemaan, kun
keräsin sen qi’tä.” Minkälainen taito tämä oikein on?! Eikö kyse ole
pahasta teosta? Tiedättehän, että kun harjoitamme aitoa kultivointia,
meidän tulee painottaa positiivisia viestejä sekä sulautua maailmankaikkeuden luonteeseen. Eikö teidän pitäisi harjoittaa Laupeutta
(Shàn)? Jotta voisitte sulautua Totuudenmukaisuuteen, Laupeuteen
ja Kärsivällisyyteen, maailmankaikkeuden luonteeseen, teidän täytyy
noudattaa Laupeutta. Jos teette jatkuvasti pahoja asioita, kuinka voisitte
kasvattaa gongianne? Kuinka voisitte parantua sairauksistanne? Ettekö
toimi täysin päinvastoin kuin harjoittajan pitäisi? Kyse on tällöinkin
elävien olentojen tappamisesta ja pahasta teosta! Ehkä jotkut nyt
sanovat: ”Puheistanne tulee jatkuvasti arvoituksellisempia: eläinten
tappaminen on surmaamista, ja nyt sanotte kasvien tappamisenkin
olevan sitä.” Mutta tämä on totta. Buddhalaisuudessa puhutaan
saṃsārasta eli jälleensyntymien kuusiosaisesta polusta, jonka kuluessa
olette voineet jälleensyntyä kasviksi. Tämä on ainakin buddhalaisuuden
näkemys. Me emme sano sellaista, mutta kerron teille, että puillakin
on elämä – eivätkä ne ole vain elossa, vaan niiden ajattelukin on hyvin
kehittynyttä.
Annan teille esimerkin. Yhdysvalloissa on eräs elektroniikan
tutkimukseen erikoistunut henkilö, joka opetti ihmisille valheen
paljastinten käyttöä. Eräänä päivänä tämä mies sai idean: hän yhdisti
kaksi valheenpaljastimen elektrodia traakkipuuhun ja kasteli sen
juuria. Tämän jälkeen hän huomasi, kuinka valheenpaljastimen
piirturi oli piirtänyt nopeasti tietynlaisen käyrän – samanlaisen kuin
ihmisaivot tuottavat, kun ne saavat yhtäkkiä miellyttäviä ärsykkeitä.
Hän oli kerrassaan ällistynyt: kuinka kasveilla voisi olla tunteita! Hän
halusi melkeinpä juosta kadulle huutamaan: ”Kasveilla on tunteita!”
Uuden ymmärryksensä innoittamana hän jatkoi tutkimuksiaan ja teki
monenlaisia kokeita.
Kerran hän laittoi kaksi kasvia vierekkäin ja pyysi oppilastaan
tallaamaan yhden niistä kuoliaaksi toisen edessä. Sitten hän vei
toisen kasveista toiseen huoneeseen, yhdisti kasvin valheen
paljastimeen ja pyysi viittä oppilastaan astumaan sisään yksi kerrallaan.
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Ensimmäiseen neljään oppilaaseen kasvi ei reagoinut mitenkään. Mutta
kun viides oppilas, joka oli tuhonnut toisen kasvin, tuli huoneeseen
– ennen kuin hän edes lähestyi tätä kasvia – piirturi teki nopeasti
samanlaisen käyrän kuin kauhistunut henkilö saa aikaan. Tutkija oli
aivan ihmeissään! Tämä on osoitus merkittävästä asiasta. Olemme
aina pitäneet ihmisiä korkean tason olentoina, joilla on aistitoimintoja
ja erottelukykyä, sekä uskoneet, että he pystyvät analysoimaan asioita
aivojensa ansiosta. Kuinka kasvit pystyisivät erottamaan asioita
toisistaan? Eikö se tarkoittaisi, että niilläkin on aistielimiä? Jos joku
olisi aiemmin sanonut, että kasveilla on aisteja, ajattelua, tunteita ja
kyky tunnistaa ihmisiä, häntä olisi kutsuttu taikauskoiseksi. Mutta ei
tässä vielä kaikki. Näyttää siltä, että tietyssä mielessä kasvit jopa ylittävät
tämän päivän ihmiset.
Eräänä päivänä tutkija yhdisti kasvin valheenpaljastimeen ja pohti
itsekseen: ”Minkälaisen kokeen nyt tekisin? Poltanpa sen lehtiä liekillä
ja katson, kuinka se reagoi.” Heti, kun hän sai tämän ajatuksen – ennen
kuin hän oli edes polttanut mitään – piirturi tuotti samanlaisen käyrän
kuin saa aikaan sellainen henkilö, joka on hengenvaarassa ja huutaa
apua. Tämä yliaistillinen havaintokyky, jota on kutsuttu telepatiaksi,
on ihmisten piilevä kyky ja synnynnäinen vaisto. Koko nykyinen
ihmiskunta on kuitenkin rappeutunut, joten teidän täytyy jälleen
kultivoida ja harjoittaa; teidän on löydettävä alkuperänne, perimmäinen
aitoutenne ja sisäinen luontonne, ja vasta silloin voitte saada tällaisia
kykyjä. Kasveilla kuitenkin on niitä, ja ne tietävät, mitä ajattelette.
Vaikka tämä kuulostaa uskomattomalta, kyse oli oikeista tieteellisistä
kokeista. Kyseinen tutkija teki kaikenlaisia kokeita; hän tutki muun
muassa ”kaukovaikuttamisen” kykyä. Hänen tutkimuksensa saivat
aikaan melkoista kohua ympäri maailmaa, kun ne julkaistiin.
Kasvitieteilijät kaikkialla maailmassa ovat alkaneet tutkia yllä mainitsemiani asioita. Niin tehdään myös meidän maassamme, eikä niitä enää
pidetä taikauskona. Yhtenä päivänä mainitsin, että ihmiskunnassamme
tällä hetkellä tapahtuvat asiat sekä kaikki keksinnöt ja löydökset
riittäisivät muuttamaan nykyiset oppikirjamme. Tavanmukaiset
käsitykset kuitenkin vaikuttavat ihmisiin voimakkaasti, joten he eivät
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rohkene tunnustaa näitä asioita, eikä kukaan ole järjestelmällisesti
organisoinut tätä tietoa.
Eräässä Koillis-Kiinan puistossa näin koko joukon kuolleita mäntyjä.
Jotkut ihmiset harjoittivat siellä jotain kummallista qigongia. He kieriskelivät maassa, ja tämän jälkeen he keräsivät qi’tä käyttäen yhdellä
tavoin käsiään ja toisella tavoin jalkojaan. Ei kestänyt kauankaan
ennen kuin männyt olivat kellastuneet ja kuolleet. Oliko kyse hyvästä
vai pahasta teosta? Meidän harjoittajien näkökulmasta kyse on
tappamisesta. Jos harjoitatte gongia, teidän on oltava hyviä ihmisiä,
sulauduttava maailmankaikkeuden luonteeseen sekä päästävä eroon
siitä, mikä teissä on huonoa. Edes tavallisen ihmisen näkökulmasta
kyse ei ollut hyvästä teosta: se oli julkisen omaisuuden vahingoittamista,
viheralueiden pilaamista ja ekologisen tasapainon rikkomista. Se ei ollut
hyvä teko mistään näkökulmasta tarkasteltuna. Maailmankaikkeudessa
on paljon qi’tä, jota voitte kerätä mielin määrin. Joillakin ihmisillä on
paljon energiaa, ja kun he ovat harjoittaneet tietylle tasolle asti, he
pystyvät yhdellä kädenheilautuksella keräämään qi’tä vaikka koko
puutarhan edestä. Mutta se on vain qi’tä. Vaikka keräisitte sitä kuinka
paljon tahansa, mitä hyötyä siitä olisi? Kun jotkut menevät puistoon,
he eivät muuta teekään ja sanovat: ”Minun ei tarvitse tehdä qigongliikesarjoja. Riittää, kun kävellessäni heiluttelen käsiäni, ja harjoitukseni
on siinä.” He tyytyvät qi’hin ja luulevat sitä gongiksi. Kun toiset ihmiset
lähestyvät tällaista henkilöä, he voivat tuntea kylmiä väreitä hänen
kehostaan. Eikö kasvien qi ole yin-luonteista? Gongin harjoittaja pyrkii
säilyttämään yinin ja yangin tasapainon, mutta tämän henkilön keho
tuoksuu mäntyöljyltä, ja hän kuvittelee silti harjoittaneensa oikein hyvin.
Gongia saa se, joka harjoittaa kultivointia
Tämä on ratkaisevan tärkeä asia: gongia saa se, joka harjoittaa
kultivointia. Kun minulta on kysytty Falun Dafan eduista muihin
menetelmiin verrattuna, olen sanonut Falun Dafan mahdollistavan
sen, että ”gong jalostaa harjoittajaa”, mikä vähentää liikesarjojen
tekemiseen vaadittua aikaa. Se voi ratkaista ongelman harjoitusajan
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puutteesta, sillä gong jalostaa teitä vuorokauden ympäri. Samaan
aikaan menetelmämme todella kultivoi sekä mieltä että kehoa, joten
tässä fyysisessä kehossamme tapahtuu suuria muutoksia. Lisäksi Falun
Dafalla on tietty etulyöntiasema, joka on vielä tärkeämpi, enkä ole
puhunut siitä aiemmin. Vasta tänään otamme sen esille. Tämä kysymys
liittyy merkittävään ongelmaan, joka periytyy aikojen takaa, ja sillä on
melkoinen vaikutus kultivoinnin maailmaan. Historian aikana kukaan
ei ole rohjennut paljastaa sitä – kenenkään ei ole sallittu tehdä niin.
Minun täytyy kuitenkin kertoa siitä teille.
Jotkut opetuslapset ovat sanoneet: ”Kaikki, mitä Mestari Li
Hongzhi sanoo, kuuluu taivaallisiin salaisuuksiin – kyse on taivaallisten salaisuuksien paljastamisesta.” Mutta me todella opastamme
ihmisiä korkeille tasoille, toisin sanoen pelastamme ihmisiä. Meidän
täytyy olla teille vastuullisia, ja me pystymme täyttämään tämän vastuun,
joten kyse ei ole taivaallisten salaisuuksien paljastamisesta. Jos joku
puhuisi näistä asioista vastuuttomasti ja satunnaisesti, silloin kyse olisi
niiden paljastamisesta. Tänään puhumme avoimesti siitä, että gongia
saa se, joka harjoittaa kultivointia. Minun nähdäkseni kaikki nykyiset
menetelmät – mihin sisältyvät historian aikana eteenpäin välitetyt
Buddha-, Tao- ja Qimen-järjestelmän harjoitukset – ovat kultivoineet
henkilön apusielua (aputajuntaa), ja gongia on saanut apusielu. Pääsielu,
josta olemme puhuneet, viittaa henkilön omaan tietoisuuteen. Teidän
on oltava tietoisia siitä, mitä itse ajattelette ja teette, ja tämä on oikea
itsenne. Ette kuitenkaan ole lainkaan tietoisia siitä, mitä apusielunne
tekee. Vaikka hän on syntynyt samaan aikaan teidän kanssanne, hänellä
on sama nimi, hän hallitsee samaa kehoa ja näyttää samalta, tarkalleen
ottaen kyse ei ole teistä.
Maailmankaikkeudessa on eräs periaate: se saa, joka menettää –
se, joka harjoittaa kultivointia, saa gongia. Kaikki menetelmät ovat
kautta historian opettaneet ihmisiä vaipumaan eräänlaiseen transsiin
harjoituksen aikana sekä kieltäneet heitä ajattelemasta mitään. Heidän
pitäisi saavuttaa syvä keskittymisen tila, jossa he lopulta eivät ole
tietoisia mistään. Jotkut istuvat meditaatiossa kolme tuntia, mutta se
vaikuttaa heistä silmänräpäykseltä. Toiset voivat jopa ihailla heidän
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keskittymiskykyään. Mutta ovatko he todella harjoittaneet? He itse
eivät tiedä sitä lainkaan. Erityisesti Tao-järjestelmän menetelmissä
181
sanotaan, että ”tietoinen sielu kuolee ja alkusielu syntyy”. He viittaavat
”tietoisella sielulla” siihen, mistä me puhumme nimellä pääsielu, ja
”alkusielulla” he taas tarkoittavat sitä, mitä me kutsumme apusieluksi.
Jos tietoinen sielunne todella kuolee, olette todellakin kuolleet, eikä
teillä enää ole päätajuntaa. Eräs toista menetelmää harjoittava henkilö
sanoi minulle kerran: ”Mestari, harjoittaessani en pysty tunnistamaan
perheenjäseniäni.” Toiset ovat kertoneet: ”Minun ei tarvitse nousta
varhain tai valvoa myöhään harjoittaakseni muiden lailla. Menen kotiin,
asetun sohvalle makaamaan, ja ’minä’ poistuu kehostani harjoittamaan.
Makaan vain ja katselen hänen tekevän harjoituksia.” Minusta tämä on
surullista – mutta toisaalta se ei olekaan niin surullista!
182
Miksi aputajunta pelastetaan? Tunnettu kuolematon Lu Dongbin
sanoi kerran: ”Pelastaisin mieluummin eläimen kuin ihmisen.” Ihmisten
on todellakin äärimmäisen vaikea valaistua, koska tavalliset ihmiset ovat
eksyneet tavallisen maailman harhakuvaan, eivätkä he pysty luopumaan
kiintymyksistään, kun käytännöllisiä etuja on saatavilla. Jos ette usko
sitä, seuratkaapa vain, kuinka jotkut muuttuvat jälleen tavallisiksi
ihmisiksi käveltyään ulos tästä luentosalista kurssin loputtua. Jos joku
loukkaa heitä tai astuu heidän varpailleen, he eivät voi sietää sitä. Jonkin
ajan kuluttua he eivät käyttäydy enää lainkaan niin kuin harjoittajat.
Historian kuluessa on ollut monia kultivoijia, jotka ovat ymmärtäneet
erään asian: ihmisiä on hyvin vaikea pelastaa, koska heidän
päätajuntansa on eksynyt liian syvälle harhaan. Joidenkin ihmisten
valaistumiskyky on hyvä, ja he ymmärtävät heti, kun heille antaa vihjeen.
Toiset taas eivät usko, vaikka sanoisitte heille mitä tahansa. He luulevat
teidän kertovan satuja. Olemme kerta toisensa jälkeen painottaneet
luonteenlaadun kultivointia, mutta tällaiset henkilöt palaavat jälleen
vanhoihin tapoihinsa tavallisten ihmisten joukossa. He pitävät ulottuvillaan olevia hetkellisiä ja kouriintuntuvia hyötyjä olennaisempina
ja tavoittelun arvoisina. Mestarin heille opettama Fa kuulostaa myös
verrattain järkevältä, mutta heistä on mahdotonta toimia sen mukaisesti.
Ihmisen pääsielu on kaikkein vaikein pelastettava, kun taas apusielu
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näkee asioita toisissa ulottuvuuksissa. Tämän vuoksi ajatellaan: ”Miksi
minun pitäisi pelastaa pääsielusi? Apusielusikin olet ’sinä’. Eikö sen
pelastaminen ole sama asia? Koska molemmissa on kyse ’sinusta’, olet
joka tapauksessa saava osapuoli.”
Puhutaanpa siitä, minkälaisia heidän kultivointimenetelmänsä ovat.
Jos teillä on etänäköisyyden kyky, voitte nähdä esimerkiksi seuraavanlaisia asioita. Kun istutte meditaatiossa – heti, kun olette päässeet
keskittyneeseen tilaan – joku aivan teidän näköisenne poistuu yhtäkkiä
kehostanne. Jos yritätte tehdä eron näiden välillä, kumpi on oikea
minänne? Se istuu juuri tässä. Huomaatte, että kun tämä toinen poistuu
kehostanne, mestari ohjaa hänet harjoittamaan kultivointia ulottuvuudessa, jonka mestari on luonut. Se voi olla menneen tai nykyisen
yhteiskunnan muodossa, tai kenties se on toisen ulottuvuuden yhteiskunnan muodossa. Mestari opettaa häntä harjoittamaan gongia, hän
kestää monia koettelemuksia, ja tätä tapahtuu tunnin tai kahden tunnin
ajan päivittäin. Kun tämä toinen palaa harjoituksestaan, te virkoatte
transsista. Tämä pätee ihmisiin, jotka pystyvät näkemään, mitä tapahtuu.
Vielä surullisempaa on, jos henkilö ei pysty näkemään sitä. Hän
istuu pari tuntia sumuisessa tilassa tiedostamatta mitään ja sitten
havahtuu siitä. Jotkut ihmiset harjoittavat menemällä nukkumaan: he
nukkuvat pari-kolme tuntia ja luulevat harjoituksensa olevan suoritettu,
mutta he ovat antaneet itsensä kokonaan muiden käyttöön. Tällaista
tehdään vuorotellen istumameditaation kanssa, joka kestää päivittäin
yhtä kauan. Jotkut saattavat harjoituksensa kerralla loppuun. Olette
ehkä kuulleet, että Bodhidharma istui yhdeksän vuotta kääntyneenä
kohti seinää. Menneinä aikoina oli paljon munkkeja, jotka istuivat
yhteen menoon vuosikymmeniä. Historiallisiin asiakirjoihin kirjattu
ennätys on yli 90 vuotta. Jotkut istuivat vielä pitempään. Vaikka
heidän silmäluomilleen kerääntyi paksu pölykerros ja heidän
kehollaan kasvoi ruohoa, he jatkoivat istumista. Tällaista opetetaan
myös Tao-järjestelmässä. Erityisesti jotkin Qimen-järjestelmän
menetelmät opettavat nukkumista harjoitusmuotona. Jotkut voivat
nukkua vuosikymmeniä poistumatta transsitilasta ja heräämättä. Mutta
kuka on harjoittanut? Henkilön apusielu on poistunut harjoittamaan.
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Jos tämä henkilö pystyisi näkemään, hän huomaisi mestarin opettavan
apusielua. Myös apusielulla voi olla monia karmavelkoja, eikä hänen
mestarinsa pysty kokonaan hävittämään niitä kaikkia. Näin ollen mestari
sanoo: ”Harjoita täällä ahkerasti. Minun täytyy poistua – palaan hetken
kuluttua. Odota minua.”
Mestari on täysin tietoinen siitä, mitä tulee tapahtumaan, mutta
hänen täytyy toimia näin. Ennen pitkää demoneita saapuu pelottelemaan tätä apusielua, tai ne voivat muuntautua kauniiksi naisiksi vietelläkseen sitä. Kaikenlaisia asioita voi tapahtua. Sitten demonit huomaavat,
ettei se ole lainkaan liikuttunut. Tämä johtuu siitä, että apusielun on
verrattain helpompi harjoittaa kultivointia, koska se tietää totuuden
asioista. Demonit haluavat vihoissaan ja kostonhimossaan tappaa sen,
ja niin todella tapahtuu. Tämän ansiosta sen velat on kerralla maksettu.
Kuolemansa jälkeen apusielusta tulee kuin leijaileva savukiehkura; sitten
se jälleensyntyy köyhään perheeseen. Lapsuudesta asti sen elämä on
todella kovaa. Kun se kasvaa vanhemmaksi ja pystyy ymmärtämään
asioita, mestari palaa takaisin, mutta tietenkään se ei tunnista häntä.
Yliluonnollisilla kyvyillään mestari avaa sen säilytetyn muistin, ja
välittömästi se muistaa: ”Eikö tämä olekin mestarini?” Mestari kertoo
sille: ”Aika on kypsä ja voit alkaa harjoittaa.” Näin ollen mestari välittää
sille oppejaan monien tulevien vuosien ajan.
Kun mestari on antanut oppinsa, hän kertoo sille: ”Sinulla on yhä
monia kiintymyksiä poistettavanasi. Sinun on parasta lähteä vaeltamaan
maailmalle.” Tämä vaeltaminen on varsin raskasta. Se kulkee paikasta
toiseen, kerjää ruokansa ja tapaa erilaisia ihmisiä, jotka nauravat sille,
pilkkaavat sitä ja käyttävät sitä hyväkseen. Se voi kohdata kaikenlaisia
tilanteita, mutta se suhtautuu niihin kaikkiin harjoittajan tavoin, toimii
oikealla tavalla suhteessaan muihin, ylläpitää xīnxìngiään ja parantaa sitä
jatkuvasti, eivätkä sitä liikuta erilaiset tavallisten ihmisten houkutukset.
Monien vuosien jälkeen se palaa matkoiltaan. Mestari sanoo sille: ”Olet
jo saavuttanut Taon ja saattanut kultivointisi päätökseen. Sinun ei
tarvitse suorittaa enää mitään, joten voit valmistautua lähtemään. Jos
sinulla vielä on jotakin, voit hoitaa nämä tavallisten ihmisten asiasi
loppuun.” Kaikkien näiden vuosien jälkeen apusielu palaa takaisin.

282

Kahdeksas luento

Apusielun palattua pääsielu virkoaa transsista tällä puolella ja henkilön
päätajunta herää.
Mutta todellisuudessa henkilö itse ei harjoittanut kultivointia,
vaan apusielu harjoitti sitä, joten gongia saikin apusielu. Kuitenkin
myös pääsielu on kärsinyt; kyseinen henkilö käytti parhaat vuotensa
istumiseen, ja hänen koko elämänsä tavallisena ihmisenä on jo kulunut.
Mitä tämän jälkeen tapahtuu? Transsista herättyään hänellä on tunne
siitä, että hän on kehittänyt gongia ja saanut yliluonnollisia kykyjä.
Jos hän haluaa parantaa jonkun tai tehdä jotakin muuta, hän pystyy
siihen, sillä apusielu pyrkii täyttämään hänen tahtonsa. Hän on joka
tapauksessa pääsielu, ja pääsielu hallitsee kehoa ja tekee päätöksiä. Sitä
paitsi hän istui kaikki nämä vuodet ja kulutti siihen koko elinaikansa.
183
Kun hänen elämänsä päättyy, apusielu lähtee ja molemmat seuraavat
omia polkujaan. Buddhalaisuuden mukaan henkilön täytyy yhä jatkaa
jälleensyntymien kiertokulussa. Koska hänen kehossaan on kultivoitu
onnistuneesti suuri valaistunut olento, hän on kartuttanut suuren
määrän hyvettä. Mihin tämä sitten johtaa? Seuraavassa elämässään
hänestä saattaa tulla korkea-arvoinen virkamies, tai ehkä hän kerää
suuren omaisuuden. Tämä on ainoa tulos. Eikö hänen kultivointinsa
ollut turhaa?
Meidän on pitänyt nähdä paljon vaivaa saadaksemme paljastaa
tämän asian. Olen julkistanut mysteerin, joka periytyy aikojen takaa.
Se oli salaisuuksien salaisuus, jota ei ehdottomasti saanut tuoda julki.
Olen paljastanut kaikkien historian kuluessa harjoitettujen kultivointi
menetelmien perustan. Enkö sanonut, että tähän todellakin liittyy
merkittäviä historiallisia seikkoja? Juuri tästä on kyse. Ajatelkaapa:
mikä oppisuunta tai koulukunta ei olisi harjoittanut tällä tavalla?
Olette kultivoineet niin paljon, mutta lopulta ette ole itse saaneet
gongia. Kuinka surullista! Mutta ketä voisitte edes syyttää? Ihmiset
ovat niin eksyneitä harhakuvaan, etteivät he vain ymmärrä, vaikka
heille antaisi minkälaisia vihjeitä tahansa. Jos jotakin selitetään korkean
tason näkökulmasta, se vaikuttaa heistä uskomattomalta; jos puhutaan
matalalla tasolla, he eivät pysty valaistumaan sitä korkeampiin asioihin.
Kaiken sen jälkeen, mitä olen selittänyt, jotkut ihmiset pyytävät minua
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edelleenkin parantamaan heidän sairautensa. En todellakaan tiedä, mitä
silloin sanoisin heille. Me opetamme täällä kultivointia, ja voimme
huolehtia teistä vain, jos olette kultivoimassa ylös korkeille tasoille.
Meidän Fa-koulukunnassamme gongia saa pääsielu. Onko siis
kyse siitä, että pääsielu saa gongia vain siksi, koska sanomme niin?
Sellaista ei tietenkään sallita, eikä se toimi näin – siihen liittyy tiettyjä
ennakkovaatimuksia. Kaikki tietävät, että meidän koulukuntamme ei
kaihda tavallista yhteiskuntaa kultivoinnin aikana, emmekä me välttele
tai yritä paeta ristiriitoja. Tässä monimutkaisessa tavallisten ihmisten
ympäristössä pidätte mielenne selkeänä ja menetätte tietoisesti omia
hyötyjänne; kun muut vievät teidän etujanne, ette taistele niistä toisten
lailla kynsin ja hampain. Erilaisten xīnxìng-häiriöiden keskellä kärsitte
menetyksiä. Tässä vaikeassa ympäristössä karaisette tahtonne demonien
koettelemana sekä parannatte xīnxìngiänne, ja kaikenlaisista tavallisten
ihmisten pahoista ajatuksista huolimatta pystytte irtautumaan kaikesta
ja nousemaan näiden asioiden yläpuolelle.
Ajatelkaapa siis tätä – ettekö te itse kärsi koettelemuksia täysin
tietoisina? Eikö pääsielunne tee näitä uhrauksia? Kun menetätte
tavallisten ihmisten keskuudessa jotakin, ettekö olekin menettäneet ja
samalla tiedostaneet asian täysin? Täten gong kuuluu teille: se saa, joka
menettää. Tämän vuoksi meidän koulukuntaamme ei kuulu eristäytyminen tai kultivoiminen etäällä tavallisten ihmisten monimutkaisesta
yhteiskunnasta. Miksi valitsemme kultivoinnin ympäristössä, joka on
niin täynnä haasteita? Juuri siksi, että haluamme saada gongia itse.
Tulevaisuudessa ne erikoistuneet opetuslapset, jotka kultivoivat luostareissa, joutuvat vaeltamaan ulkona tavallisessa maailmassa.
Jotkut ovat kysyneet: ”Eikö muitakin menetelmiä harjoiteta nykyään
tavallisten ihmisten keskuudessa?” Toki, mutta nämä menetelmät
vain edistävät terveyttä ja yleiskuntoa. Todellista korkeille tasoille
johtavaa kultivointia opettavat vain ne, jotka ottavat yhden opetuslapsen ohjatakseen häntä yksityisesti. Kukaan ei levitä tällaista
julkisesti. Ne, jotka aidosti opastavat opetuslapsiaan, ovat jo ottaneet
heidät mukaansa antaakseen salaista opetusta. Kuka olisi kaikkien
näiden vuosien aikana opettanut julkisesti näitä asioita? Ei kukaan.
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Meidän koulukunnassamme niistä puhutaan nimenomaan siksi, koska
tämä on meidän tapamme kultivoida, ja juuri tällä tavoin me saamme
gongia. Samalla meidän koulukuntamme antaa teille kymmeniätuhansia
asioita. Ne kaikki annetaan päätajunnallenne, mikä mahdollistaa sen,
että pystytte todellakin itse saamaan gongia. Sanon, että olen tehnyt
jotain sellaista, mitä kukaan ei ole aiemmin tehnyt, ja olen avannut
oven leveämmälle kuin koskaan. Jotkut ihmiset ovat jo ymmärtäneet
nämä sanani – minä en kerro teille satuja. Minulla on eräs taipumus: jos
184
minulla on kymmenen metriä, annan niistä ilmi vain yhden. Voitte silti
väittää minun kerskailevan. Todellisuudessa olen paljastanut ainoastaan
pienen osan. En todella voi puhua teille kovin paljon syvällisemmästä
Dafasta, koska tasojen välillä on niin valtavia eroja.
Näin siis kultivointia harjoitetaan meidän koulukunnassamme, mikä
mahdollistaa sen, että te itse saatte gongia. Tämä tapahtuu ensimmäisen
kerran aikojen alusta lähtien. Halutessanne voitte tutkia historiaa.
Hyvä puoli tässä on se, että saatte gongia itse – mutta samalla se on
erittäin vaikeaa. Tavallisten ihmisten monimutkaisessa ympäristössä
ja ihmisten välisten xīnxìng-ongelmien keskellä teidän täytyy nousta
niiden yläpuolelle. Tämä on kaikkein vaikeinta. Se on vaikeaa siinä
mielessä, että menetätte tietoisesti omia etujanne tavallisten ihmisten
keskuudessa. Liikuttuuko sisimpänne, kun kyse on omista, ratkaisevista eduistanne? Entä silloin, kun ihmiset juonivat ja taistelevat
toisiaan vastaan? Entä kun ystävänne ja perheenne kärsivät? Pystyttekö
pitämään nämä asiat oikeissa mittasuhteissaan? Näin vaikeaa on olla
kultivoinnin harjoittaja! Eräs henkilö sanoi minulle kerran: ”Mestari,
riittää, kun on hyvä ihminen tavallisten ihmisten keskuudessa. Kuka
pystyisi kultivoimaan ylös asti?” Tämän kuultuani olin hyvin pettynyt.
En sanonut hänelle mitään. Kaikenlaisia luonteenlaatuja on olemassa;
jokainen valaistuu sille tasolle, jolle hän kykenee valaistumaan. Se saa,
joka valaistuu.
Laotse sanoi: ”Tao on tie, jota voi seurata, mutta se ei ole tavallinen
tie.” Tao ei olisi arvokas, jos se lojuisi joka puolella ja jos kuka tahansa
voisi vain poimia sen maasta ja onnistua sillä tavoin kultivoinnissaan.
Meidän koulukuntamme mahdollistaa sen, että voitte itse saada
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gongia ristiriitojen kautta, ja tämän vuoksi meidän tulee mukautua
tavalliseen yhteiskuntaan niin paljon kuin mahdollista. Aineellisesti
teidän ei tarvitse varsinaisesti menettää mitään, mutta tässä materiaalisessa ympäristössä teidän on parannettava luonteenlaatuanne. Tämä
tekee siitä käytännöllistä. Meidän harjoitusmenetelmämme on kaikkein
käytännöllisin, koska voitte kultivoida tavallisten ihmisten keskuudessa
ryhtymättä munkeiksi tai nunniksi. Mutta tämä siinä on myös vaikeinta
– harjoitatte kultivointia tavallisten ihmisten ympäristössä, joka on
monimutkaisin kaikista. Toisaalta juuri tämä on myös suurin etu:
sen ansiosta saatte gongia itse. Tämä on meidän oppisuunnassamme
kaikkein ratkaisevinta, ja tänään olen paljastanut sen teille. Tietysti, kun
pääsielunne saa gongia, myös apusielunne saa sitä. Miksi? Siksi, koska
kaikki kehonne viestit, elävät olennot ja solut kasvattavat gongiaan,
joten on luonnollista, että apusielunnekin saa sitä. Sen gongin taso ei
kuitenkaan ole missään vaiheessa yhtä korkea kuin omanne. Te olette
vastuussa, ja se vartioi Fa’ta.
Asiasta puheen ollen, haluaisin vielä lausua muutaman sanan.
Harjoittajien keskuudessa on monia ihmisiä, jotka ovat aina halunneet
kultivoida ja harjoittaa ylös korkeille tasoille. He ovat matkustelleet
kaikkialla etsiäkseen Lakia ja kuluttaneet paljon rahaa, mutta he
eivät ole siltikään löytäneet pätevää opettajaa. Vaikka joku olisi hyvin
tunnettu, se ei tarkoita, että hän tuntisi asioita hyvin. Loppujen lopuksi
kaikki heidän matkansa ovat olleet hyödyttömiä; he ovat käyttäneet
kaikki voimansa ja rahansa mutta eivät ole lopulta saaneet mitään.
Tänään olemme tarjonneet teille tämän loistavan menetelmän. Olen
tuonut sen ovellenne ja suorastaan kantanut sen syliinne. Tästä hetkestä
lähtien kyse on vain siitä, pystyttekö itse harjoittamaan kultivointia
ja onnistumaan siinä. Jos pystytte, voitte jatkaa kultivointianne.
Jos taas ette pysty – jos ette kykene kultivoimaan – voitte unohtaa
kultivoinnin harjoittamisen. Lukuun ottamatta demoneita, jotka voivat
johtaa teidät harhaan, kukaan muu ei tule opettamaan teitä, eikä teillä
tulevaisuudessa ole mahdollisuuksia kultivoida. Jos minä en pysty
pelastamaan teitä, kukaan ei pysty siihen. Totuus on se, että tänä päivänä
oikeaoppista Fa’ta opettavan mestarin löytäminen on vaikeampaa kuin
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tähtiin kurkottaminen. Kukaan ei enää huolehdi näistä asioista. Tänä
dharman lopun aikana jopa hyvin korkeat tasot ovat kalpan loppuvaiheessa, ja sitä vähemmän ne voivat huolehtia tavallisista ihmisistä.
Tämä on kaikkein käytännöllisin Fa-koulukunta; kaiken lisäksi sitä
harjoitetaan suoraan maailmankaikkeuden luonnetta seuraamalla. Kyse
on nopeimmasta ja lyhimmästä kultivointitiestä, ja se ottaa kohteeksi
suoraan ihmisen oman sydämen.
Taivaallinen kiertokulku (zhōutiān)
Tao-järjestelmässä puhutaan suuresta ja pienestä taivaallisesta kierto185
kulusta. Puhutaanpa siitä, mikä taivaallinen kiertokulku oikeastaan
on. Taivaallinen kiertokulku, josta ihmiset yleensä puhuvat, tarkoittaa
186
rèn- ja dū-meridiaanien yhdistämistä. Tällöin kyse on vain hyvin
pinnallisesta taivaallisesta kiertokulusta, jolla on merkitystä ainoastaan
parantumisessa ja yleiskunnon ylläpitämisessä. Sitä nimitetään pieneksi
taivaalliseksi kiertokuluksi. On myös olemassa toisenlainen taivaallinen
kiertokulku, jota ei kutsuta suureksi eikä pieneksi taivaalliseksi kiertokuluksi ja joka kuuluu kultivoinnin harjoittamiseen syvän meditaation
tilassa. Se liikkuu kehon sisäpuolella: se alkaa kiertämällä níwánin ja
laskeutuu sitten kehon sisällä eliksiirikenttään (dāntián) asti, kiertää
sen ympäri ja liikkuu takaisin ylös. Kyse on sisäisestä kierrosta. Tämä
on syvässä meditaatiossa kultivoitu oikea taivaallinen kiertokulku.
Kun kyseinen taivaallinen kiertokulku on muodostunut, siitä voi tulla
hyvin voimakas energiavirta, ja tällöin tämä yksi energiakanava saa sata
187
energiakanavaa liikkeeseen; se mahdollistaa kaikkien energiakanavien
aukeamisen. Tao-järjestelmässä puhutaan taivaallisesta kiertokulusta,
mutta buddhalaiset eivät puhu siitä. Mitä buddhalaisuus sitten opettaa?
Kun Sakyamuni opetti dharmaansa, hän ei puhunut gongista. Hän
ei puhunut gongista, mutta hänen menetelmällään on oma tapansa
kehittää asioita kultivointia harjoitettaessa. Kuinka meridiaanien
kierto toimii buddhalaisuudessa? Se alkaa baihui-akupunktiopisteestä,
ja kun tämä piste on auennut kokonaan, kierto laskeutuu spiraalin
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muodossa päälaelta alavartaloon, ja lopulta se saa kaikki energiakanavat
aukeamaan tällä tavoin.
Tantrismissa keskusmeridiaanilla on sama päämäärä. Jotkut sanovat,
että keskusmeridiaania ei ole olemassa. Miksi sitten tantrismissa
voidaan kultivoida sellainen? Itse asiassa ihmiskehossa on yhteensä
yli kymmenentuhatta meridiaania. Ne risteilevät kaikissa suunnissa
verisuonten tavoin, mutta niitä on vielä enemmän kuin verisuonia.
Sisäelinten välissä ei ole verisuonia, mutta siellä on energiakanavia.
Päälaelta alkaen energiakanavat risteilevät vaaka- ja pystysuunnassa
kaikkialla kehossa, ja ne yhdistetään. Kenties ne eivät alkuvaiheessa
ole aivan suoria, joten ne avataan, sitten niitä laajennetaan vähitellen,
ja hitaasti tästä muodostuu suora energiakanava. Tämä energiakanava
pyörii akselinsa ympäri ja liikuttaa leveyssuunnassa pyöriviä pyöriä,
joita ohjataan mielentoiminnalla. Tavoitteena on tällöinkin avata kehon
kaikki energiakanavat.
Falun Dafamme mukaisessa kultivoinnissa ei käytetä tätä muotoa,
jossa yksi energiakanava ajaa sata muuta kanavaa liikkeeseen. Alusta
lähtien edellytämme kaikkien energiakanavien avautuvan ja liikkuvan
samanaikaisesti. Harjoitamme saman tien korkealla tasolla ja ohitamme
alemman tason asiat. Edes kokonainen elinikä ei kaikissa tapauksissa
riitä siihen, että yksi energiakanava avaisi kaikki muut täydellisesti.
Joidenkin täytyy harjoittaa kultivointia vuosikymmeniä päästäkseen
tähän vaiheeseen. Se on todella vaikeaa. Lukuisissa menetelmissä
sanotaan, että yksi elinikä ei riitä kultivoinnissa onnistumiseen. Monet
korkean tason menetelmien harjoittajat voivat pidentää elämäänsä –
eivätkö he puhukin pitkäikäisyyden kultivoinnista? He pystyvät pitkittämään elämäänsä harjoittaakseen kultivointia, joka kestää erittäin
kauan.
Pieni taivaallinen kiertokulku on tarkoitettu lähinnä parantumiseen
ja yleiskunnon ylläpitoon, kun taas suuri taivaallinen kiertokulku
kuuluu jo gongin harjoittamiseen. Tällöin kyse on todellisesta
kultivoinnin harjoittamisesta. Tao-järjestelmän suuri taivaallinen
kiertokulku ei ilmene yhtä voimakkaana kuin meidän tapauksessamme,
jossa on kyse kaikkien energiakanavien täydellisestä avaamisesta.

288

Kahdeksas luento

Heidän kiertonsa rajoittuu muutamiin kanaviin, jotka kiertävät käsissä
188
sijaitsevien kolmen yin- ja kolmen yang-kanavan läpi ja kulkevat
sitten jalkapohjiin, molempiin jalkoihin sekä hiuksiin. Ne kiertävät
koko kehon. Tämä on heidän taivaallinen kiertokulkunsa. Heti, kun
suuri taivaallinen kiertokulku alkaa toimia, kyse on jo todellisesta
gongin harjoittamisesta. Tämän vuoksi jotkut qigong-mestarit eivät
välitä opetuksia suuresta taivaallisesta kiertokulusta – he opettavat
vain parantumiseen ja yleiskuntoon liittyviä asioita. Toiset ovat voineet
puhua siitä, mutta he eivät ole asettaneet kehoonne mitään, ettekä pysty
avaamaan sitä itsenäisesti. Jos teille ei ole annettu mitään ja tukeudutte
omaan mielentoimintaanne avataksenne sen, onnea yritykselle. Sitä
voisi verrata lähinnä voimisteluun – olisiko sitä mahdollista avata sillä
tavoin? Kultivointi riippuu teistä, gongin muuntaa mestarinne. Kaikki
sisäiset mekanismit täytyy asettaa teihin kokonaan, ja vasta sitten asiat
voivat toimia.
Tao-järjestelmä on aina pitänyt ihmiskehoa pienenä maailmankaikkeutena: sen mukaan ulkoinen maailmankaikkeus on yhtä suuri
kuin sisäinen ja maailmankaikkeuden ulkopuoli näyttää samalta
kuin sisäpuoli. Tämä kuulostaa mystiseltä ja vaikeasti käsitettävältä. Maailmankaikkeus on niin suuri – kuinka sitä voisi verrata
ihmiskehoon? Me ajattelemme asiaa tästä näkökulmasta: nykyinen
fysiikka tutkii aineen osia molekyyleistä atomeihin, elektroneihin,
protoneihin, kvarkkeihin ja neutriinoihin asti, mutta minkä kokoisia
ovat vielä pienemmät osat? Mikroskooppikaan ei pysty enää tässä
vaiheessa havaitsemaan niitä. Minkälaisia ovat tätäkin pienemmät
partikkelit? Niistä ei tiedetä mitään. Totuus on se, että nykyisen fysiikan
ymmärrys on hyvin kaukana tämän maailmankaikkeuden pienimpien
hiukkasten tasosta. Kun henkilöllä ei ole tätä fyysistä ruumista, hänen
silmänsä voivat suurentaa asioita ja nähdä mikrokosmoksen. Mitä
korkeampi on hänen tasonsa, sitä syvemmän mikrokosmisen tason
hän pystyy näkemään.
Omalla tasollaan Sakyamuni puhui kolmentuhannen suunnattoman
maailman teoriasta, mikä tarkoittaa, että tällä Linnunradalla on meidän
kaltaisiamme ihmisiä, joilla on fyysinen ruumis. Lisäksi hän sanoi,
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että hiekanjyvässä on kolmetuhatta suunnatonta maailmaa. Tämä
sopii yhteen modernin fysiikan ymmärryksen kanssa. Mitä eroa on
elektronien kiertoliikkeellä atomiytimen ympäri ja Maapallon kierrolla
Auringon ympäri? Näin ollen Sakyamuni sanoi, että mikrokosmisella
tasolla hiekanjyvä sisältää kolmetuhatta suunnatonta maailmaa. Se on
itsessään kuin maailmankaikkeus, jossa on elämää ja materiaa. Jos tämä
on totta, ajatelkaapa: eikö tämän hiekanjyvän sisältämissä maailmoissa
ole myös hiekkaa? Ja eikö tämän hiekanjyvän sisältämän hiekan
jokaisessa jyvässä ole jälleen kolmetuhatta suunnatonta maailmaa? Eikö
näiden hiekanjyvien sisältämissä kolmessatuhannessa suunnattomassa
maailmassa ole edelleenkin hiekkaa? Tätä voidaan jatkaa loputtomasti.
Tämän vuoksi Sakyamuni sanoi jopa tathāgatan tasolla: ”Se on niin suuri,
ettei sillä ole ulkolaitaa ja niin pieni, ettei sillä ole sisusta.” Se on niin
valtava, ettei hän pystynyt näkemään maailmankaikkeuden ääriä, mutta
samalla niin pieni, ettei hän nähnyt alkuperäisen materian kaikkein
mikrokosmisinta hiukkasta.
Jotkut qigong-mestarit ovat sanoneet: ”Ihohuokosissa on
kaupunkeja, joissa junat ja autot kulkevat.” Tämä kuulostaa varsin
uskomattomalta, mutta kun todella yritämme ymmärtää ja tutkia asiaa
tieteellisestä näkökulmasta, se ei ole niin käsittämätöntä. Kun puhuin
yhtenä päivänä taivaallisen silmän avaamisesta, monet ihmiset näkivät
sen avautuessa tällaista: aivan kuin heidän otsassaan olisi tunneli, jota
pitkin he juoksevat ulospäin, mutta jonka loppua he eivät saavuttaisi
koskaan. Joka päivä harjoituksia tehdessään heistä tuntuu siltä kuin he
juoksisivat leveällä tiellä, jonka molemmin puolin on vuoria ja jokia.
He juoksevat kaupunkien halki ja näkevät paljon ihmisiä. He voivat
pitää tätä harhanäkynä. Mistä on oikein kyse? He näkevät asiat varsin
selvästi – kyse ei ole harhoista. Vakuutan teille, että jos ihmiskeho
todella on niin valtava mikrokosmisella tasolla, kyse ei ole aistiharhoista.
Tao-järjestelmä on aina pitänyt ihmiskehoa maailmankaikkeutena. Jos
kyseessä todella on maailmankaikkeus, etäisyys otsasta käpyrauhaseen
189
on valtava. Voitte kiirehtiä ulospäin, mutta matka on hyvin pitkä.
Jos suuri taivaallinen kiertokulku avautuu kultivoinnin myötä täydellisesti, henkilölle voi ilmestyä eräs yliluonnollinen kyky. Mistä kyvystä
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on kyse? Tiedättehän, että suurta taivaallista kiertokulkua nimitetään
190
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192
myös zǐwǔ -taivaalliseksi kiertokuluksi sekä gānkūn- tai héchē kiertoliikkeeksi. Jo hyvin pinnallisella tasolla suuren taivaallisen
kiertokulun pyöriminen synnyttää energiavirran, jonka voimakkuus
lisääntyy vähitellen. Korkeille tasoille edistymisen myötä siitä tulee
suuri ja tiheä energiavyö. Tämä energiavyö on jatkuvassa kierrossa.
Kun se pyörii ja sitä tarkastellaan pinnallisen tason taivaallisella silmällä,
voidaan havaita, että se pystyy liikuttamaan qi’tä kehon sisällä: sydämen
qi voi liikkua suolistoon, maksan qi voi liikkua vatsalaukkuun ja niin
edelleen. Mikrokosmisella tasolla nähdään, että se kuljettaa valtavia
asioita. Jos tämä energiavyö sysätään kehon ulkopuolelle, kyse on
193
telekineettisestä kyvystä. Henkilö, jonka gong on voimakasta, pystyy
siirtämään suuria asioita, ja tällöin kyse on suuresta telekineesistä.
Henkilö, jonka gong on heikompaa, pystyy siirtämään pieniä asioita,
ja tämä on vähäisempää telekineesiä. Tästä telekineettisessä kyvyssä
on kyse, ja tällä tavoin se muodostuu.
Suuri taivaallinen kiertokulku liittyy suoraan gongin harjoittamiseen. Näin ollen se voi tuoda esille erilaisia kultivointitiloja ja erilaisia
gongin muotoja. Se voi myös saada meille aikaan erään erikoisen tilan.
Minkälaisesta tilasta on kyse? Olette kenties lukeneet muinaisia kirjoja,
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kuten Legendoja kuolemattomista , Eliksiirin kirja, Taolainen kaanon
tai Luonteen ja pitkäikäisyyden opas, ja ehkä olette nähneet niissä termin
”levitaatio kirkkaassa päivänvalossa” (báirì fēishēng). Se tarkoittaa, että
henkilö voi nousta ilmaan keskellä päivää. Voin kertoa teille, että
henkilö voi itse asiassa nousta lentoon heti, kun hänen suuri taivaallinen
kiertokulkunsa on avautunut – kyse on näin yksinkertaisesta asiasta.
Jotkut ajattelevat, että vuosikausien harjoittamisen jälkeen on olemassa
monia ihmisiä, joiden suuri taivaallinen kiertokulku on avautunut.
Sanoisin, ettei ole liioiteltua väittää, että kymmenettuhannet ihmiset
ovat saavuttaneet tämän vaiheen, koska suuri taivaallinen kiertokulku
on lopultakin vain ensimmäinen askel gongin harjoittamisessa.
Miksi emme sitten ole nähneet näiden ihmisten nousevan lentoon?
Miksi heidän ei nähdä levitoivan? Tavallisen yhteiskunnan tilaa ei voi
häiritä; kukaan ei saa vahingoittaa tai muuttaa kevytmielisesti tavallisten
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ihmisten maailmaa. Kuinka sitä sallittaisiin, että kaikki nousisivat
ilmaan? Olisiko kyse enää ihmisten yhteiskunnasta? Tämä on tärkein
syy. Toisesta näkökulmasta ihmiset eivät elä tavallisten ihmisten
keskuudessa pysyäkseen ihmisinä vaan palatakseen alkuperäänsä ja
löytääkseen todellisen itsensä. Tähän liittyy kysymys valaistumiskyvystä.
Jos joku näkisi useita ihmisiä, jotka todella osaavat lentää, hänkin alkaisi
heti harjoittaa kultivointia, eikä kyse enää olisi valaistumisesta. Jos
siis olette päässeet kultivoinnissanne tähän vaiheeseen, ette voi antaa
ihmisten nähdä sitä vapaasti tai esitellä sitä muille, sillä myös heidän
täytyy harjoittaa kultivointia. Kun suuri taivaallinen kiertokulkunne on
avattu, ette näin ollen pysty levitoimaan, jos lukitsemme sormen- tai
varpaanpäänne tai minkä tahansa muun osan kehostanne.
Kun suuri taivaallinen kiertokulkumme on avautumassa, eräs
kultivointitila tulee usein esille: jotkut ihmiset kallistuvat aina eteenpäin
istuessaan meditaatiossa. Tämä johtuu siitä, että heidän selkänsä on
avautunut hieman paremmin ja tuntuu hyvin kevyeltä, kun taas kehon
etupuoli tuntuu raskaalta. Toiset taas kallistuvat taaksepäin, koska
heidän selkänsä on raskas ja kehon etupuoli on kevyt. Jos koko kehonne
on avautunut kunnolla, teistä tuntuu siltä kuin ponnahtelisitte ilmassa
ja teitä nostettaisiin ylöspäin, aivan kuin nousisitte maasta. Mutta kun
todella kykenette levitoimaan, teidän ei enää anneta tehdä sitä. Tämä ei
kuitenkaan ole ehdotonta. Yliluonnollisia kykyjä kehittävät ihmiset ovat
yleensä ikäryhmien ääripäissä: he ovat lapsia, joilla ei ole kiintymyksiä,
sekä vanhuksia – erityisesti vanhoja naisia – joilla ei myöskään ole niitä.
Heidän kykynsä tulevat helpommin esille, ja he voivat helpommin pitää
ne. Mutta kun miehille kehittyy kykyjä – ja tämä pätee etenkin nuoriin
miehiin – he eivät pysty hillitsemään haluaan rehennellä. Kenties he
jopa käyttäisivät niitä kilpaillakseen tavallisten ihmisten keskuudessa.
Tässä tapauksessa niitä ei sallita heille, ja vaikka niitä kehittyisi harjoituksen myötä, ne lukitaan välittömästi. Jos jokin osa kehosta on lukittu,
henkilö ei pysty levitoimaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tämä tila
olisi teiltä ehdottomasti kielletty. Voi olla, että teidän annetaan kokeilla
sitä hieman, ja jotkut voivat jopa pitää sen.
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Näitä tilanteita ilmenee kaikkialla, mihin vain menenkin pitämään
luentosarjaa. Kun pidin kurssia Shandongin maakunnassa, paikalla oli
oppilaita Jinanista ja Pekingistä. Eräs henkilö kysyi minulta: ”Mestari,
mitä minulle on tapahtumassa? Kävellessäni minusta tuntuu aina
siltä kuin nousisin ilmaan. Kun nukun kotona sängyssäni, leijun aina
ylöspäin. Jos minulla on peitto, sekin nousee mukanani. Olen kuin
jokin ilmapallo.” Guiyangissa pitämäni kurssin aikana paikalla oli eräs
pitempään harjoittanut vanhempi nainen Guizhoun maakunnasta.
Hänellä oli huoneessaan kaksi sänkyä vastakkaisilla puolilla seinän
vieressä. Hän istui meditaatiossa sängyllään ja tunsi levitoivansa, ja
kun hän avasi silmänsä, hän huomasi leijuneensa toiselle sängylle. Hän
ajatteli itsekseen: ”Minun täytyy palata”, ja niinpä hän leijui heti takaisin.
Qingdaossa oli eräs harjoittaja, joka istui sängyllä meditoimassa
lounastaukonsa aikana, kun kukaan muu ei ollut huoneessa. Kun hän
oli hädin tuskin istuutunut, hän nousi ilmaan ja ponnahti voimakkaasti
ylös ja alas yli metrin korkeuteen sängyn yläpuolelle. Joka kerralla
hän kohosi ylös ja tippui jälleen. Tätä jatkui edestakaisin, ja jopa
sängynpeite putosi lattialle. Hän oli lievästi innostunut mutta myös
hieman peloissaan. Tämä hyppely jatkui koko lounastauon ajan. Lopulta
toimiston kello soi ja hän ajatteli itsekseen: ”En voi antaa muiden nähdä
tätä. He ihmettelevät, mistä on kyse. Minun täytyy lopettaa heti.” Tällöin
hypyt lakkasivat. Näin ollen vanhemmat ihmiset pystyvät hallitsemaan
itseään hyvin. Jos tämä olisi tapahtunut jollekin nuorukaiselle, hän
olisi toimiston kellon soidessa ajatellut: ”Tulkaa kaikki katsomaan,
minä lennän!” Tällaisissa tilanteissa on vaikea hillitä rehentelynhalua.
”Katsokaa, kuinka hyvin olen harjoittanut – pystyn levitoimaan!” Kun
hän esittelee asiaa tällä tavoin, kyky on mennyttä, sillä tällaista ei voida
hyväksyä. Näitä tapauksia on lukuisia; niitä on ilmennyt harjoittajien
keskuudessa kaikkialla.
Me edellytämme, että jo alussa kaikki energiakanavat avataan
kokonaan. Tänä päivänä 80–90 % oppilaistamme on saavuttanut tilan,
jossa keho tuntuu kevyeltä, eikä siinä ole sairauksia. Kuten olemme
sanoneet, samaan aikaan teitä ei ainoastaan työnnetä tilaan, jossa
kehonne on puhdistettu täysin; kehoonne myös asetetaan monia asioita,
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jotta voitte kehittää gongia tämän luentosarjan aikana. Tämä tarkoittaa,
että nostan teitä ylös ja työnnän teitä eteenpäin. Näillä luennoilla olen
jatkuvasti opettanut teille kaikille Fa’ta, ja jokaisen xīnxìng on niin
ikään lakkaamatta muuttunut. Kun lähdette luentosalista, moni teistä
tuntee itsensä erilaiseksi ihmiseksi, ja takaan jopa maailmankuvanne
muuttuneen. Vastaisuudessa tiedätte, kuinka ihmisenä tulee käyttäytyä,
ettekä ole enää niin sumuisessa tilassa. Voin taata tämän. Näin ollen
luonteenlaatunne on jo tilanteen tasalla.
Suuresta taivaallisesta kiertokulusta puheen ollen – vaikka teidän ei
annettaisi levitoida, tunnette koko kehonne kevyeksi, ja kävellessänne
teistä tuntuu melkeinpä siltä kuin leijuisitte ilmassa. Kenties aiemmin
väsyitte jo muutaman askeleen jälkeen, mutta nyt teidän on helppo
kävellä vaikka kuinka pitkään. Polkupyörällä ajaessanne tunnette aivan
kuin jonkun työntävän teitä selästä, ettekä portaita kävellessänne väsy,
olipa kerroksia kuinka paljon tahansa. Asia on takuulla näin. Jos opitte
kultivointia itsenäisesti lukemalla kirjaa, voitte yhtä lailla saavuttaa
sen kultivointitason, johon teillä on aihetta. Minä voin olla sanomatta
asioita, joita en halua sanoa, mutta sanomieni asioiden täytyy olla totta.
Etenkin, jos en näissä olosuhteissa puhuisi totta opettaessani Fa’ta,
vaan kertoisin satuja tai sanoisin asioita kevytmielisesti ilman selkeää
päämäärää, opettaisin harhaoppista menetelmää. Tämä ei ole helppoa
minullekaan. Koko maailmankaikkeus seuraa tätä tapahtumaa, eikä
harhautuminen ole mikään vaihtoehto.
Yleisesti ottaen ihmiset ajattelevat, että tämä taivaallinen kiertokulku
riittää, ja siinä kaikki. Itse asiassa se ei vielä riitä. Jotta korkea
energiainen aine korvaisi ja muuttaisi kehonne täydellisesti niin pian
kuin mahdollista, tarvitaan lisäksi tietynsuuntainen voima, joka on
taivaallisen kiertokulun muodossa. Se ajaa liikkeeseen kaikki kehonne
195
energiakanavat, ja sitä nimitetään mǎoyǒu -taivaalliseksi kiertokuluksi.
Luultavasti hyvin harvat tietävät siitä. Tämä termi esiintyy kirjoissa
silloin tällöin, mutta kukaan ei ole selittänyt sitä tai kertonut asiasta.
Sitä on käsitelty vain hyvin epäselvästi teoreettisella tasolla, sillä kyse
on lopultakin salaisuuksien salaisuudesta. Täällä paljastamme asian
teille kaikille. Se voi alkaa baihui-akupunktiopisteestä (mutta myös
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huiyin-pisteestä); sitten se tulee ulos ja kulkee kehon yin- ja yang-puolen
rajalinjaa pitkin. Se liikkuu toisen korvan vierestä olkapäälle, kulkee
jokaisen sormen kautta yksi kerrallaan, jatkaa alas kehon kylkeä pitkin
sekä kulkee jalkaterän alta. Tämän jälkeen se nousee ylös reiden
sisäpinnalla, laskeutuu alas toisen reiden sisäpintaa pitkin, kulkee taas
jalkaterän alta ja nousee ylös kehon toista kylkeä. Jälleen se kulkee
jokaisen sormen kautta ja muodostaa täydellisen kierron saavuttuaan
takaisin päälaelle. Tällainen on mǎoyǒu -taivaallinen kiertokulku.
Joku voisi kirjoittaa siitä kokonaisen kirjan; minä olen kertonut siitä
teille muutamalla lauseella. Minusta sitä ei pitäisi laskea taivaalliseksi
salaisuudeksi, mutta toiset ovat pitäneet näitä asioita niin kallis
arvoisina, etteivät he ole selittäneet tätä kuin antaessaan todellista
oppia opetuslapsilleen. Vaikka olen paljastanut asian teille, kenenkään
ei pidä harjoittaessaan käyttää mielentoimintaa sen ohjailemiseen tai
hallitsemiseen. Jos harjoitatte tällä tavoin, kyse ei enää ole meidän Falun
Dafastamme. Todellinen kultivointi kohti korkeita tasoja tapahtuu
ei-toiminnan (wúwéi) tilassa, eikä siihen sekoiteta ajatuksia. Kaikki
asetetaan kehoonne valmiina. Nämä asiat muodostuvat itsestään;
sisäiset mekanismit jalostavat ja muuttavat teitä, ja ajan tullen ne
pyörivät itsekseen. Kun jonain päivänä teette harjoituksia, päänne
saattaa huojua puolelta toiselle. Jos se huojuu tälle puolelle, ne pyörivät
tähän suuntaan, ja jos se huojuu toiselle puolelle, ne pyörivät toiseen
suuntaan. Ne pyörivät molempiin suuntiin.
Kun henkilön suuri ja pieni taivaallinen kiertokulku ovat auenneet,
hänen päänsä saattaa nyökätä istumameditaation aikana. Tämä liittyy
energian läpikulkuun. Sama pätee meidän harjoittamaamme Falun
196
-taivaalliseen kiertokulkuun. Vaikka teemmekin liikesarjoja tällä
tavoin, kiertoliike on itse asiassa käynnissä myös silloin, kun ette
harjoita. Tavallisesti se pyörii kaiken aikaa, ja harjoittaessanne vain
vahvistatte mekanismeja. Emmekö olekin sanoneet, että Fa jalostaa
harjoittajaa? Tulette huomaamaan, että taivaallinen kiertokulkunne
pyörii jatkuvasti, vaikka ette kyseisellä hetkellä tekisikään liikesarjoja.
Energiamekanismien kerros, joka on asetettu kehonne ulkopuolelle,
on suurten ulkoisten meridiaanien kerros – se harjoittaa kehoanne.
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Kaikki tapahtuu automaattisesti. Se voi pyöriä molempiin suuntiin, sillä
se avaa jatkuvasti energiakanavianne.
Mikä on siis taivaallisten kiertokulkujen avaamisen tarkoitus? Niiden
avaaminen ei itsessään ole gongin harjoittamisen päämäärä. Vaikka
henkilön taivaallinen kiertokulku olisi auennut, sanoisin, ettei se ole
vielä mitään. Kun hän jatkaa kultivointiaan pidemmälle, tarkoitus on
käyttää taivaallisia kiertokulkuja siihen, että yksi energiakanava ajaa
kaikki muut energiakanavat liikkeelle – toisin sanoen tarkoitus on
avata kehon kaikki energiakanavat. Me olemme jo alkaneet tehdä näin.
Kun jatkatte harjoittamista, kenties jotkut teistä huomaavat suuren
taivaallisen kiertokulun pyörimisen myötä, että energiakanavistanne
tulee leveitä, sormen paksuisia, ja että ne ovat sisältä varsin laajoja.
Koska energiasta on tullut jo hyvin voimakasta, kanavista tulee laajoja
ja kirkkaita, kun energiavirta on muodostunut. Tämäkään ei vielä ole
mitään. Kuinka pitkälle harjoitusta täytyy sitten jatkaa? Kaikkien kehon
energiakanavien täytyy laajentua yhä pidemmälle. Energiasta tulee
näin yhä voimakkaampaa ja kirkkaampaa. Viimein kymmenettuhannet
energiakanavat yhdistyvät toisiinsa, ja olette saavuttaneet tilan, jossa ei
enää ole energiakanavia tai akupunktiopisteitä; koko keho on sulautunut
yhdeksi. Tämä on energiakanavien avaamisen lopullinen päämäärä.
Tavoite on muuttaa ihmiskeho täydellisesti korkeaenergiaiseksi aineeksi.
Kun joku on kultivoinut tähän vaiheeseen, korkeaenergiainen aine
on käytännössä jo muuttanut hänen koko kehonsa. Toisin sanoen
hän on saavuttanut maallisen Fa’n kultivoinnin korkeimman tason, ja
hänen fyysinen ruumiinsa on kultivoitu huippuunsa. Tässä vaiheessa
ilmenee tietynlainen kultivointitila. Mistä tilasta on kyse? Hänen
kehittämänsä gong on jo hyvin rikasta ja runsasta. Kun joku harjoittaa
kultivointia tavallisen ihmisen kehossa – toisin sanoen maallisen Fa’n
kultivoinnin aikana – kaikki ihmisen yliluonnolliset kyvyt (synnynnäiset kyvyt) tulevat poikkeuksetta esille, mutta tavallisten ihmisten
keskuudessa harjoitettaessa suurin osa niistä on lukittu. Tämän
lisäksi hänen gong-pylväänsä on kasvanut varsin korkeaksi, ja hänen
voimakas gonginsa on merkittävästi vahvistanut kaikkia erilaisia gongin
muotoja. Niillä ei kuitenkaan voi olla vaikutusta kuin tässä omassa
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ulottuvuudessamme; ne eivät pysty vaikuttamaan toisiin ulottuvuuksiin,
sillä kyse on vain kyvyistä, jotka ovat kehittyneet kultivoimalla tavallisen
ihmisen fyysistä ruumista. Tästä huolimatta ne ovat jo varsin rikkaita
ja runsaita, ne ovat olemassa jokaisessa ulottuvuudessa, ja kehon
erilaiset muodot eri ulottuvuuksissa ovat käyneet läpi suuria muutoksia.
Asiat, joita kehot jokaisessa ulottuvuudessa kantavat mukanaan, ovat
varsin runsaita ja näyttävät pelottavilta. Joillakin on silmiä kaikkialla
kehossaan, ja jopa kaikki heidän huokosensa ovat silmiä. Silmiä voi
olla henkilön koko ulottuvuuskentän alueella. Koska kyse on Buddhajärjestelmään kuuluvasta menetelmästä, joillakin ihmisillä on buddhien
tai bodhisattvojen kuvia kaikkialla kehossaan. Gongin erilaiset muodot
ovat valtavan rikkaita, ja lisäksi lukemattomat elävät olennot voivat
tulla esille.
Tässä vaiheessa ilmenee eräs toinen kultivointitila, jota kutsutaan
nimellä ”kolme kukkaa kerääntyy päälaen yläpuolelle” (sānhuā jùdǐng).
Se on hyvin ilmeinen ja silmiinpistävä tila; sen voivat nähdä jopa ihmiset,
joiden taivaallinen silmä ei ole kovin korkealla tasolla. Päälaen yllä on
kolme kukkaa: yksi niistä on lootuskukka, mutta kyse ei ole tämän
aineellisen ulottuvuutemme lootuksesta. Kaksi muuta ovat myös
toisten ulottuvuuksien kukkia ja erityisen kauniita. Nämä kolme kukkaa
pyörivät pään yläpuolella, ensin myötäpäivään ja sitten vastapäivään,
ja jokainen kukka voi pyöriä myös itsensä ympäri. Jokaisesta kukasta
lähtee valtava pylväs, joka on yhtä leveä kuin kukan halkaisija. Nämä
kolme suurta pylvästä kulkevat Taivaan lakipisteeseen, mutta kyse
ei ole gong-pylväästä – ne vain ovat tässä muodossa. Ne ovat todella
vaikuttavan näköisiä, ja jos pystytte näkemään ne, olette takuulla
ällistyneitä. Kun henkilön kultivointi saavuttaa tämän pisteen, hänen
kehonsa on valkea ja puhdas, ja hänen ihonsa on sileä ja hieno. Tässä
vaiheessa hän on saavuttanut maallisen Fa’n kultivoinnin korkeimman
muodon. Kuitenkaan tämä ei ole vielä päätepiste. Hänen täytyy yhä
jatkaa kultivointiaan ja liikkua pidemmälle.
Seuraava askel on siirtymä maallisen Fa’n ja ylimaallisen Fa’n
kultivoinnin välivaiheeseen. Sitä nimitetään puhtaanvalkean kehon
(sekä myös kristallinvalkean kehon) tilaksi. Kun kehon kultivointi on

Kahdeksas luento

297

saavuttanut maallisen Fa’n kultivoinnin korkeimman muodon, kyse
on siltikin vain ihmisen fyysisestä ruumiista, joka on muuntunut
korkeimpaan olomuotoonsa. Kun henkilö on todella tässä vaiheessa,
hänen koko kehonsa koostuu täydellisesti korkeaenergiaisesta aineesta.
Miksi sitä nimitetään puhtaanvalkeaksi kehoksi? Koska tällainen
keho on jo saavuttanut täydellisen, korkeimman asteen puhtauden.
Taivaallisella silmällä katsottuna koko keho näyttää läpinäkyvältä, aivan
kuin läpinäkyvältä lasilta – siinä ei näy mitään. Tämä tila voi tulla esille.
Itse asiassa kyseessä on jo buddha-keho, sillä korkeaenergiaisesta
aineesta koostuva keho on jo erilainen kuin oma kehomme. Tässä
vaiheessa kaikki kehossa ilmenneet yliluonnolliset kyvyt ja erityiset
taidot täytyy hylätä. Ne sijoitetaan erittäin syvään ulottuvuuteen,
koska niillä ei enää ole mitään käyttöä. Tästä eteenpäin niillä ei ole
mitään virkaa, lukuun ottamatta sitä päivää, kun olette onnistuneet
kultivoinnissanne ja saavuttaneet Taon. Tällöin voitte tutkiskella oman
kultivointinne polkua ja ottaa ne esille tarkasteltaviksi. Tällä hetkellä
jäljellä on vain kaksi asiaa: gong-pylväänne on yhä tallella ja kultivoitu
lapsi on kasvanut suureksi. Ne molemmat sijaitsevat kuitenkin erittäin
syvässä ulottuvuudessa, joten niitä eivät pysty näkemään sellaiset
henkilöt, joiden taivaallinen silmä ei ole korkealla tasolla. He voivat
nähdä vain, että tällaisen henkilön keho on läpinäkyvä.
Puhtaanvalkean kehon tila on ainoastaan välivaihe. Kun jatkatte
kultivointia, aloitatte tosiasiassa ylimaallisen Fa’n kultivoinnin, jota
kutsutaan myös buddha-kehon kultivoinniksi. Tällöin koko kehonne
koostuu gongista ja xīnxìngistänne on tullut jo vakaa. Kultivointi
aloitetaan alusta, ja yliluonnollisia kykyjä alkaa jälleen tulla esille. Tässä
vaiheessa niitä ei kuitenkaan enää nimitetä ”yliluonnollisiksi kyvyiksi”
vaan ”Buddha-Fa’n jumalallisiksi voimiksi”. Ne pystyvät vaikuttamaan
kaikkiin ulottuvuuksiin suunnattomalla voimallaan. Jos tulevaisuudessa
jatkatte kultivointianne ahkerasti, tiedätte itse, millä tavoin ja missä
muodossa korkeiden tasojen asioita kultivoidaan ja harjoitetaan.
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Fanaattisuus
197

Otan esille erään ongelman, joka liittyy fanaattisuuteen. Monet
ihmiset ovat harjoittaneet qigongia kauan. Toiset taas eivät ole koskaan
harjoittaneet sitä, mutta he ovat etsineet ja pohtineet totuutta sekä
elämän todellista tarkoitusta koko ikänsä. Kun he oppivat Falun
Dafaamme, he pystyvät yhtäkkiä ratkaisemaan monia kysymyksiä, joihin
he aiemmin eivät olleet löytäneet vastausta. Kun heidän ajattelunsa
kohoaa hieman korkeammalle ja läpikäy muutoksia, he joutuvat
kenties suuren mielenliikutuksen valtaan. Tämä on selvää. Tiedän, että
todelliset kultivoijat ymmärtävät Fa’n painoarvon ja osaavat vaalia
sitä. Tähän liittyy eräs ongelma, joka tulee monesti esille: inhimillisen
haltioitumisensa vuoksi tällainen henkilö voi joutua tarpeettoman
fanaattisuuden valtaan, mikä saa hänet käyttäytymään epänormaalisti
omassa toiminnassaan, tai kun hän on sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
muiden kanssa, tai yleisesti ottaen tavallisessa yhteiskunnassa. Sanoisin,
että tämä ei käy päinsä.
Suurin osa meidän koulukunnastamme harjoittaa kultivointia
tavallisessa ihmisten yhteiskunnassa. Näin ollen teidän ei tule eristäytyä
tavallisesta maailmasta, ja teidän on harjoitettava selkeällä mielellä.
Teidän täytyy edelleenkin olla normaalissa vuorovaikutuksessa muiden
kanssa. Tietenkin luonteenlaatunne on hyvin korkea ja asenteenne on
oikeamielinen. Parannatte omaa xīnxìngiänne ja kohotatte tasoanne,
ettekä tee pahoja vaan hyviä asioita; tällä tavoin teidän pitäisi toimia.
Jotkut ihmiset kuitenkin käyttäytyvät ikään kuin heillä olisi jokin mielenhäiriö – aivan kuin he olisivat saaneet tarpeekseen tästä maallisesta
maailmasta – ja he sanovat asioita, joita muut eivät pysty ymmärtämään.
Niinpä toiset sanovat: ”Miten tämä henkilö saattoi muuttua tällaiseksi,
kun hän oppi Falun Dafaa? Hänellä ei ole kaikki kohdallaan.” Itse asiassa
kyse ei ole siitä. Tämä henkilö on vain liian haltioitunut. Hän käyttäytyy
järjenvastaisesti eikä mukaudu totunnaisiin tapoihin. Ajatelkaapa – jos
käyttäydytte sillä tavalla, ette myöskään toimi oikein ja olette menneet
toiseen ääripäähän. Kyse on jälleen yhdestä kiintymyksestä. Teidän
on luovuttava siitä sekä elettävä ja kultivoitava normaalisti tavallisten
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ihmisten keskuudessa muiden lailla. Jos tavallisten ihmisten joukossa
kaikki luulevat, että olette jotenkin häiriintyneitä, eikä kukaan pidä
teitä kaltaisinaan, kaikki pysyttelevät teistä kaukana. Näin ollen kukaan
ei tarjoa teille mahdollisuuksia parantaa luonteenlaatuanne tai kohtele
teitä normaaleina ihmisinä. Tämä ei käy laatuun! Niinpä teidän kaikkien
on ehdottomasti kiinnitettävä huomiota tähän ongelmaan ja hallittava
itseänne hyvin.
Meidän menetelmämme ei muistuta niitä tyypillisiä harjoituksia, joissa ihmiset vaipuvat sumuiseen tilaan, transsiin tai huuman
valtaan. Menetelmämme edellyttää teiltä täyttä tietoisuutta siitä, että
kultivoitte ja harjoitatte itseänne. Minulle on usein sanottu: ”Mestari,
suljettuani silmät alan heti huojua.” Sanoisin, ettei asian tarvitse olla
niin. Olette kehittäneet tottumuksen siitä, että hellitätte päätajunnastanne: kun suljette silmänne, menetätte otteen päätajunnastanne
ja se häviää. Olette muodostaneet tällaisen tavan. Miksi ette huoju
istuessanne täällä? Pitäkää silmänne auki ja sulkekaa ne sitten kevyesti
– huojutteko edelleenkin? Ette varmasti huoju. Luulette, että qigongia
pitää harjoittaa sillä tavoin; teille on muodostunut sellainen käsitys
asiasta. Kun suljette silmänne, katoatte jonnekin, ettekä enää tiedä,
mihin menitte. Olemme todenneet, että päätajuntanne on oltava täysin
kirkas, koska tässä menetelmässä nimenomaan te itse kultivoitte. Näin
ollen teidän täytyy kohottaa itseänne tietoisella mielellä. Meillä on myös
liikkumaton meditaatioharjoitus. Kuinka me harjoitamme meditaatiota?
Olipa keskittymisenne kuinka syvää tahansa, edellytämme teidän
kaikkien olevan täysin tietoisia siitä, että olette tässä ja harjoitatte
gongia. Ette ehdottomasti saa vaipua tilaan, jossa ette enää tiedosta
mitään. Minkälainen on sitten käytännössä se tila, joka tulee esille? Heti,
kun olette istuneet paikoillenne, tunnette miellyttävän tunteen: aivan
kuin istuisitte munankuoren sisällä. Kyse on hyvin mukavasta tunteesta.
Olette tietoisia siitä, että teette harjoitusta, mutta teistä tuntuu siltä
kuin ette pystyisi lainkaan liikuttamaan kehoanne. Tällaista täytyy
tapahtua meidän menetelmässämme. On olemassa myös eräs toinen
tila: kun olette istuneet pitkään, huomaatte jalkojenne kadonneen,
ettekä enää tiedä, mihin ne ovat menneet. Myös kehonne on kadonnut,
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käsivartenne ja kätenne ovat kadonneet, ja vain pää on jäljellä. Kun
jatkatte harjoitusta, huomaatte päänkin kadonneen. Vain tietoisuutenne
on jäljellä – pieni tietoisuus siitä, että olette tässä ja harjoitatte gongia.
Riittää mainiosti, jos pystytte pääsemään tähän pisteeseen. Miksi?
Kun henkilö tekee harjoituksia tässä tilassa, hänen kehonsa jalostuu
suurimmassa määrin. Tämä on paras tila, ja siksi pyydämme teitä saavuttamaan tällaisen mielentyyneyden. Kuitenkaan ette saa vaipua uneen
tai menettää tietoisuuttanne. Muutoin joku muu saattaisi harjoittaa ja
saada hyvät asiat itselleen.
Kaikkien harjoittajiemme on huolehdittava siitä, etteivät he
käyttäydy epänormaalisti tavallisten ihmisten keskuudessa. Jos ette
toimi kunnollisesti, muut kysyvät, miksi ihmiset muuttuvat sellaisiksi
opittuaan Falun Dafaa. Tämä tarkoittaisi Falun Dafan maineen
vaarantamista. Teidän on ehdottomasti kiinnitettävä tähän huomiota.
Kultivoinnin harjoittamisen kaikkien osa-alueiden kannalta ja koko
prosessin aikana teidän on niin ikään varottava kehittämästä fanaattisuutta, sillä demonit voivat helposti käyttää tällaista asennetta
hyväkseen.
Puheen kultivointi
Puheen kultivointia edellytettiin menneinä aikoina myös uskonnoissa.
Se puheen kultivointi, johon ne viittasivat, koski kuitenkin ennen
kaikkea erikoistuneita kultivoinnin harjoittajia – esimerkiksi buddhalaismunkkeja ja taolaisia – jotka pitivät suunsa kiinni eivätkä puhuneet
mitään. Koska he olivat erikoistuneita harjoittajia, heidän tavoitteensa
oli luopua inhimillisistä kiintymyksistä vieläkin suuremmassa määrin.
He arvioivat, että yhdenkin ajatuksen muodostuttua syntyy myös
karmaa. Jotkin uskonnot jakavat karman ”hyvään karmaan” ja ”pahaan
karmaan”. Olipa kyse hyvästä tai pahasta karmasta, Buddha-järjestelmän
”Tyhjyyden” ja Tao-järjestelmän ”Olemattomuuden” näkökulmasta
niitä ei pitäisi tuottaa lainkaan. Näin ollen he suosittelivat pidättäytymistä kaikista teoista, sillä he eivät pystyneet näkemään asioiden
takana olevia syy-seuraussuhteita – toisin sanoen sitä, oliko kyse hyvästä
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vai pahasta asiasta, tai minkälaisia perimmäisiä syitä sen taustalla oli.
Keskimääräinen kultivoinnin harjoittaja ei ole niin korkealla tasolla,
eikä hän pysty näkemään näitä asioita. Niinpä hän pelkää, että vaikka
jokin näyttää pintapuolisesti hyvältä teolta, se saattaa jälkeenpäin
osoittautua pahaksi. Näin ollen he tekivät parhaansa harjoittaakseen
ei-toimintaa (wúwéi): he eivät tehneet mitään, jotta he välttyisivät
tuottamasta lisää karmaa. Tämä johtuu siitä, että kun karmaa syntyy, se
täytyy hävittää ja sen vuoksi on kärsittävä koettelemuksia. Esimerkiksi
meidän harjoittajiemme osalta on ennalta määrätty, missä vaiheessa
he saavuttavat gonginsa avautumisen. Jos puolitiessä annatte jonkin
asiaankuulumattoman seikan tulla mukaan, se aiheuttaa ongelmia koko
kultivointiinne. Tämän vuoksi puhutaan ei-toiminnasta.
Buddha-järjestelmässä puheen kultivointi tarkoittaa seuraavaa.
Henkilön puhe on hänen ajatuksiensa ja tietoisuutensa ohjaamaa,
joten hänen ajatuksillaan on tarkoitusperiä. Kun henkilön mieli
synnyttää ajatuksen, johtaa hänet sanomaan tai tekemään jotakin,
tai kun se ohjaa hänen aistielimiään tai neljää raajaansa, kyse voi olla
jostakin tavallisten ihmisten kiintymyksestä. Ihmisten keskuudessa on
esimerkiksi kaikenlaisia ristiriitoja: ”sinä olet hyvä, mutta hän ei ole”
tai ”sinä olet kultivoinut hyvin, mutta hän on kultivoinut huonosti” –
tällaiset asiat ovat itsessään ristiriitojen lähteitä. Jopa arkipäiväisissä
tilanteissa, kuten ”minä haluan tehdä sitä tai tätä” tai ”tämä asia on
hoidettava tällä tai tuolla tavalla”, olette kenties loukanneet jotakuta
vahingossa. Koska ihmisten väliset ristiriidat ovat niin monimutkaisia,
voitte tahtomattanne kehittää karmaa. Siksi jotkut pitävät huulensa
täysin sinetöityinä eivätkä sano sanaakaan. Menneinä aikoina uskonnot
ottivat puheen kultivoinnin hyvin vakavasti, ja tällä tavoin asiasta
opetettiin uskonnoissa.
Suurin osa Falun Dafan harjoittajista kultivoi tavallisten ihmisten
keskuudessa (erikoistuneita opetuslapsia lukuun ottamatta). Näin
ollen he eivät voi välttää normaalia elämää tavallisessa maailmassa
ja vuorovaikutusta ihmisten välillä. Jokaisella on työ, joka on tehtävä
hyvin. Jotkut tekevät työtään nimenomaan puhumalla, joten eikö
tässä ole ristiriita? Siitä ei ole kyse. Miksi ei? Puheen kultivointi,
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johon me viittaamme, on aivan erilaista kuin edellä mainittu. Koska
meidän Fa-koulukuntamme on erilainen, vaatimuksetkin ovat
vastaavasti erilaisia. Meidän kaikkien tulisi aina puhua harjoittajan
xīnxìngin mukaisesti; emme kylvä riitoja tai levitä negatiivisia puheita.
Harjoittajina meidän tulisi seurata Fa’n mittapuuta ja arvioida sitä
vasten, pitäisikö jokin asia sanoa vai jättää sanomatta. Kun jotakin on
sanottava, käytämme Fa’ta apunamme ja arvioimme, kuinka kyseinen
asia mukautuu gongin harjoittajan xīnxìng-mittapuuhun. Tämä ei ole
mikään ongelma. Sitä paitsi meidän on puhuttava Fa’sta ja tehtävä sitä
tunnetuksi, joten olisi mahdotonta olla puhumatta. Kun me opetamme
puheen kultivointia, kyse on tavallisista asioista, kuten maineesta ja
henkilökohtaisesta voitosta, joista ette pysty luopumaan ja jotka eivät
millään tavoin liity harjoittajan varsinaiseen työhön tavallisessa yhteiskunnassa; tai saman koulukunnan harjoittajien tyhjänpäiväisistä jutusteluista; tai kiintymyksistä, jotka liittyvät rehentelyyn; tai kuulopuheiden
ja huhujen levittämisestä; tai kiihkeästä ja innostuneesta keskustelusta,
joka koskee erilaisia yhteiskunnallisia asioita. Minun näkökulmastani
nämä kaikki ovat tavallisten ihmisten kiintymyksiä. Meidän tulisi
kultivoida puhettamme näillä alueilla. Tätä me tarkoitamme puheen
kultivoinnilla. Ennen vanhaan munkit suhtautuivat tähän asiaan hyvin
vakavasti, koska he tiesivät synnyttävänsä karmaa yhdellä ajatuksen
liikkeellä. Näin ollen he sanoivat kultivoivansa ”kehoa, puhetta ja mieltä”.
Kehon kultivoinnilla he tarkoittivat sitä, ettei henkilö tee pahoja asioita;
puheen kultivoinnilla he tarkoittivat vaitioloa, ja mielen kultivoinnilla
he tarkoittivat, ettei henkilön pitäisi edes ajatella mitään. Luostarien
erikoistuneilla harjoittajilla oli aikoinaan todella tiukkoja vaatimuksia
tässä asiassa. Meidän vaatimuksemme taas liittyvät gongin harjoittajan
xīnxìng-mittapuuhun. Meidän on vain mietittävä tarkkaan, mitä on syytä
sanoa ja mitä jättää sanomatta.

Kahdeksas luento

303

Yhdeksäs luento
Qigong ja urheilu
Yleisesti ottaen ihmisillä on tapana luulla, että qigong ja urheilu ovat
läheisesti toistensa kaltaisia asioita. Alatason näkökulmasta – jos asiaa
tarkastellaan terveen kehon saavuttamisen kannalta – qigong on tietysti
varsin samankaltaista kuin urheilu. Sen ominaispiirteet ja lähestymistavat ovat kuitenkin selvästi erilaisia kuin urheilussa. Jos joku haluaa
saada terveen kehon urheiluharjoitusten avulla, hänen on lisättävä
harjoitustensa määrää ja kuntoiltava ahkerammin. Qigongin harjoittamisessa on kuitenkin kyse täysin päinvastaisesta asiasta. Se ei vaadi
liikuntaa, ja vaikka siihen sisältyisi liikettä, se on rauhallista, hidasta ja
sulavaa. Henkilö voi jopa olla täysin liikkumatta. Näin ollen ero urheiluharjoituksiin verrattuna on suuri. Korkealla tasolla qigong ei rajoitu
parantumiseen ja yleiskunnon ylläpitoon; siihen liittyy korkeampia
asioita ja syvällisempää sisältöä. Qigong ei rajoitu tavallisten ihmisten
tason vähäpätöisiin asioihin. Se on yliluonnollista, ja sitä paitsi se
ilmenee eri tasoilla erilaisin tavoin. Näin ollen kyse on jostain sellaisesta,
joka ylittää huimasti tavallisten ihmisten tason.
Mitä tulee itse harjoitusten luonteeseen, siinäkin on valtavia eroja.
Urheilijoiden edellytetään lisäävän fyysisten suoritustensa määrää;
tämä pätee etenkin nykypäivän urheilijoihin, joiden täytyy jatkuvasti
valmentaa kehoaan, jotta he vastaisivat tämän päivän kilpailutasoa ja
sen asettamia vaatimuksia. Saavuttaakseen päämääränsä heidän on
harjoiteltava intensiivisemmin ja saatava verensä kiertämään niin hyvin
kuin mahdollista, mikä kiihdyttää heidän aineenvaihduntaansa ja pitää
heidän kehonsa jatkuvan kehityksen tilassa. Miksi he haluavat kiihdyttää
aineenvaihduntaansa? Koska urheilijan kehon on kilpailujen vuoksi
kehityttävä jatkuvasti kohti huippukuntoa. Ihmiskeho muodostuu
lukemattomista soluista, ja ne kaikki läpikäyvät tämänkaltaisen
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prosessin: uudet, tuoreeltaan jakautuneet solut ovat täynnä elinvoimaa
ja kasvutilassa. Kun ne pääsevät huippukohtaansa, ne eivät pysty
enää kehittymään vaan alkavat rappeutua. Kun ne ovat saavuttaneet
viimeisen vaiheensa, uudet solut korvaavat ne. Havainnollistetaanpa
asiaa vertaamalla sitä päivän kahteentoista tuntiin. Uudet solut
jakautuvat kuudelta aamulla ja ovat jatkuvan kasvun tilassa. Kello
kahdeksan, yhdeksän ja jopa kymmenen ovat niiden parasta aikaa.
Keskipäivällä ne eivät voi enää edistyä pidemmälle vaan ainoastaan
heikentyä. Tässä vaiheessa soluilla on jäljellä vain puolet elinvoimastaan,
eikä tämä elinvoima riitä siihen kilpailukuntoon, jossa urheilijan on
oltava.
Mitä täytyy näin ollen tehdä? Tällaisten henkilöiden täytyy
harjoitella ahkerammin ja saada verensä kiertämään paremmin, ja
tällöin he kehittävät uusia soluja, jotka korvaavat vanhat. Tämä on
heidän lähestymistapansa. Toisin sanoen kyse on siitä, että ennen
kuin solut ovat saapuneet elinkaarensa päätökseen – kun ne ovat vasta
puolivälissä – ne eritetään ulos. Näin ollen heidän kehonsa pysyy
vahvana sekä alituisesti kohenevassa tilassa. Kuitenkaan ihmisen
solut eivät voi ikuisesti jakautua tällä tavoin, sillä solunjakautumisten
määrä on rajallinen. Oletetaanpa, että solut voisivat jakautua ihmisen
elämän aikana sata kertaa (itse asiassa ne voivat jakautua jopa yli
miljoona kertaa). Oletetaan myös, että kun solut jakautuisivat sata
kertaa, normaali ihminen eläisi sata vuotta. Jos solut eivät kuitenkaan
kestä kuin puolet elinajastaan, henkilö voisi elää vain 50 vuotta. Tästä
huolimatta emme ole havainneet urheilijoilla suuria ongelmia tähän
liittyen, sillä tänä päivänä he karsiutuvat kilpailuista ennen kuin he
täyttävät kolmekymmentä. Lisäksi nykyinen kilpailutaso on niin korkea,
että heitä karsiutuu suurin joukoin. Niinpä he palaavat nopeasti takaisin
tavalliseen elämään, eivätkä he näytä kovin vahingoittuneilta. Teoriassa
juuri näin pohjimmiltaan tapahtuu – urheilu pitää heidät hyvässä
fyysisessä kunnossa mutta lyhentää heidän elämäänsä. Teini-ikäinen
urheilija vaikuttaa ulkoisesti olevan kaksissakymmenissä, ja kaksissa
kymmenissä oleva urheilija vaikuttaa olevan kolmissakymmenissä.
Ihmisille syntyy urheilijoista usein sellainen vaikutelma, että he
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kehittyvät nopeammin kuin muut ja näyttävät ikäistään vanhemmilta.
Jos jostakin asiasta on hyötyä, sillä on myös haittansa. Meidän pitäisi
katsoa kolikon molempia puolia, eikö niin? Heidän lähestymistavassaan
on itse asiassa kyse tästä.
Qigong-harjoituksissa ja kultivoinnissa on kyse nimenomaan
urheiluharjoitusten vastakohdasta. Liikkeiden ei täydy olla rajuja; jos
liikkeitä on, ne ovat rauhallisia, hitaita ja sulavia. Ne ovat niin hitaita,
että ihmiset pysyvät toisinaan jopa paikoillaan ja ovat täysin liikkumatta.
Tiedättehän, että kultivoinnin harjoittaminen syvässä meditaatiossa
edellyttää liikkumattomuutta. Kaikki hidastuu, jopa pulssi ja verenkierto.
Intiassa on monia joogamestareita, jotka voivat istua päiväkausia vedessä
tai maan alle haudattuina. He pystyvät vaientamaan itsensä täydellisesti
ja jopa hallitsemaan sydämenlyöntejään. Oletetaanpa, että ihmisen
solut jakautuvat kerran päivässä. Tällöin harjoittajan solut jakautuvat
joka toinen päivä, kerran viikossa, kerran puolessa kuukaudessa, tai
vielä harvemmin, ja hän on jo pidentänyt elämäänsä. Nyt puhumme
pelkästään menetelmistä, jotka kultivoivat vain mieltä eivätkä kehoa.
Nekin voivat mahdollistaa tämän ja pidentää elinaikaa. Jotkut voivat
ajatella: ”Eikö ihmisen elämä ole ennalta määrätty? Kuinka joku voisi
elää kauemmin kultivoimatta kehoaan?” Tämä on todellakin mahdollista
silloin, kun harjoittajan taso murtautuu Kolmen maailman ulkopuolelle.
Hänen elämänsä voi pidentyä, mutta ulkoisesti hän näyttää todella
vanhalta.
Menetelmät, jotka aidosti kultivoivat kehoa, varastoivat kerättyä
korkeaenergiaista ainetta jatkuvasti ihmiskehon soluihin, ja kun sen
tiheys kasvaa lakkaamatta, se pystyy asteittain tukahduttamaan ihmisen
tavalliset solut ja hitaasti korvaamaan ne. Tällöin tapahtuu laadullinen
muutos ja henkilö säilyy ikuisesti nuorena. Tietenkin kultivoinnin
ja harjoittamisen prosessi on hyvin hidas. Sen eteen on tosiaankin
uhrattava paljon. Keho saa tehdä töitä, ja mielen ja tahdon on karaistuttava, eikä se ole lainkaan helppoa. Voiko henkilö pysyä sisäisesti
rauhallisena, kun hän joutuu luonteenlaatuaan koettelevien ristiriitojen
keskelle? Voiko hän olla liikuttumatta, kun kyse on hänen keskeisistä
ja henkilökohtaisista eduistaan? Näiden asioiden toteuttaminen

306

Yhdeksäs luento

käytännössä on hyvin vaikeaa, eikä siihen riitä, että toivotte saavuttavanne tämän päämäärän. Se on mahdollista ainoastaan silloin, kun
xīnxìnginne ja hyveenne ovat parantuneet kultivoinnin ansiosta.
Monet ovat aina erehtyneet luulemaan qigongia yksinkertaisiksi
urheiluharjoituksiksi, vaikka itse asiassa niiden välinen ero on valtava,
eikä niillä ole mitään yhteistä. Vain kaikkein alimmalla tasolla – kun joku
harjoittaa qi’tä pyrkien parantamaan itsensä ja ylläpitämään kuntoaan
– päämäärä on samankaltainen kuin urheilussa. Korkealla tasolla kyse
ei ole lainkaan samasta asiasta. Kehon puhdistamisella on qigongissa
tarkoituksensa. Tämän lisäksi qigongin harjoittajien täytyy mukautua
korkeampiin periaatteisiin, eivätkä he voi ainoastaan seurata tavallisten
ihmisten periaatteita. Sen sijaan urheilu on vain tavallisten ihmisten asia.
Ajatukset
198

Ajatuksista puhuminen tarkoittaa oikeastaan puhetta ihmisen mielentoiminnasta. Kuinka kultivoinnin maailmassa ymmärretään ajatukset
ihmisen aivojen mentaalisessa toiminnassa? Minkälaisesta näkökulmasta
siellä tarkastellaan ihmisten ajattelun (mielentoiminnan) erilaisia
muotoja? Millä tavoin ne tulevat esille? Nykyaikainen lääketiede ei ole
pystynyt ihmisaivojen tutkimuksellaan vastaamaan moniin kysymyksiin,
sillä ajattelun tutkiminen ei ole yhtä helppoa kuin kehon pintapuolisten asioiden. Syvemmillä tasoilla ja eri ulottuvuuksissa ajatuksilla on
erilaisia muotoja. Mutta asia ei myöskään ole niin kuin jotkut qigongmestarit ovat väittäneet. Jotkut qigong-mestarit eivät itsekään tiedä,
mistä on kyse, joten he eivät pysty selittämään asiaa kunnolla. He
luulevat pystyvänsä tekemään jonkin teon aivotoimintansa ja mielenliikkeidensä avulla; niinpä he sanovat suorittaneensa kyseisen asian
mieltään tai ajatuksiaan käyttämällä. Itse asiassa kyse ei ole lainkaan
siitä, että heidän ajatuksensa olisivat saaneet sen aikaan.
Puhutaanpa ensin siitä, mistä henkilön ajatukset saavat alkunsa.
Muinaisessa Kiinassa oli sanonta ”sydän ajattelee”. Miksi sydämen
sanottiin ajattelevan? Muinaisten kiinalaisten tiede oli hyvin
kehittynyttä, sillä se tutki suoraan esimerkiksi ihmiskehoa, elämää
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ja maailmankaikkeutta. Jotkut ihmiset tosiaan tuntevat sydämensä
ajattelevan, kun taas toiset tuntevat aivojensa ajattelevan. Mistä
tämä johtuu? On todellakin aivan järkeenkäypää sanoa ”sydämen
ajattelevan”, sillä voimme nähdä, että tavallisen ihmisen alkusielu on
hyvin pieni ja että ihmisaivojen välittämät viestit eivät saa alkuaan itse
aivoissa – niitä eivät lähetä aivot vaan henkilön alkusielu. Alkusielu
ei pysyttele ainoastaan níwán-palatsissa. Nykyaikainen lääketiede
kutsuu Tao-järjestelmässä mainittua níwán-palatsia käpyrauhaseksi.
Jos alkusielumme on níwán-palatsissa, tunnemme tosiaankin aivojen
ajattelevan ja lähettävän viestejä; jos se on sitä vastoin sydämessä,
tunnemme todella sydämen ajattelevan.
Ihmiskeho on pieni maailmankaikkeus. Monet elävät olennot
harjoittajan kehossa voivat vaihtaa paikkaa. Jos alkusielu vaihtaa paikkaa
ja liikkuu esimerkiksi vatsaan, tämä henkilö todella tuntee vatsansa
ajattelevan; jos alkusielu taas liikkuu pohkeeseen tai kantapäähän,
hän todellakin tuntee pohkeensa tai kantapäänsä ajattelevan. Asia on
taatusti näin, vaikka se voi vaikuttaa uskomattomalta. Vaikka kultivointi
harjoituksenne ei olisi saavuttanut erityisen korkeaa tasoa, voitte
tuntea tämän ilmiön olemassaolon. Jos ihmiskeholla ei olisi alkusielua
sekä temperamenttiaan, luonnettaan ja erityispiirteitään, kyse olisi
vain isosta lihapalasta eikä kokonaisesta ihmisolennosta yksilöllisine
luonteenpiirteineen. Mikä on siis ihmisaivojen rooli? Siinä muodossa,
jossa ihmisaivot ovat tässä aineellisessa ulottuvuudessa, ne ovat minun
näkökulmastani ainoastaan käsittelykoneisto. Todelliset viestit lähettää
alkusielu, mutta sen lähettämät asiat eivät ole kieltä; sen sijaan kyse
on eräänlaisesta kosmisesta informaatiosta, joka kantaa mukanaan
tiettyjä merkityksiä. Kun aivomme vastaanottavat näitä ohjeita, ne
muutetaan nykyisen kielemme mukaisiksi ilmaisuiksi, ja viestimme
niitä eleidemme, silmiemme ilmeiden ja muun kehonkielemme
välityksellä. Tämä on aivojen tehtävä. Todelliset ohjeet ja todellinen
ajattelu tulevat ihmisen alkusielulta. Ihmiset usein luulevat, että ne
tulevat suoraan itsenäisesti toimivilta aivoilta. Itse asiassa alkusielu
on toisinaan sydämessä, ja tämän vuoksi jotkut ihmiset voivat todella
tuntea sydämensä ajattelevan.
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Tänä päivänä ihmiskehon tutkijat uskovat, että se, mitä ihmisen
aivot lähettävät, muistuttaa jonkinlaisia sähköaaltoja. Emme tässä
yhteydessä puutu siihen, mitä ne tosiasiassa lähettävät. He ovat joka
tapauksessa havainneet, että sillä on materiaalinen olomuoto, eikä kyse
siis ole taikauskosta. Minkälaisia vaikutuksia tällä materialla on? Jotkut
qigong-mestarit väittävät: ”Voin liikuttaa asioita ajatusteni voimalla,
käyttää ajatuksiani avaamaan taivaallisen silmänne, parantaa teidät
ajatuksillani ja niin edelleen.” Todellisuudessa nämä qigong-mestarit
eivät ole lainkaan selvillä siitä, mitä yliluonnollisia kykyjä heillä on –
he eivät tiedä edes tätä. He tietävät ainoastaan, että kun he haluavat
tehdä jotain, heidän tarvitsee vain ajatella sitä ja se toimii. Oikeastaan
kyse on siitä, että kun heillä on tällaisia ajatuksia, yliluonnolliset kyvyt
asettuvat heidän aivojensa ajatusten hallintaan, ja ajatusten antamien
komentojen mukaisesti ne voivat käytännössä toteuttaa näitä asioita.
Kuitenkaan ajatukset eivät itsessään voi tehdä mitään. Kun harjoittaja
tekee tiettyjä asioita konkreettisesti, hänen yliluonnolliset kykynsä
tekevät itse asiassa työn.
Yliluonnolliset kyvyt ovat ihmiskehon piileviä kykyjä. Ihmisten
yhteiskunnan kehityksen myötä ihmismielestä on tullut yhä
monimutkaisempi; ihmiset kiinnittävät yhä enemmän huomiota
kouriintuntuvaan arkitodellisuuteen, ja heistä on tullut yhä riippuvaisempia niin kutsutuista nykyaikaisista työvälineistä. Tämän
seurauksena ihmisten synnynnäiset kyvyt ovat asteittain surkastuneet.
Tao-järjestelmä puhuu paluusta alkuperäiseen, todelliseen itseen.
Kultivoinnin myötä teidän täytyy pyrkiä Totuuteen (Zhēn) sekä palata
lopulta alkuperäiseen, todelliseen itseenne. Vain löytämällä uudelleen
alkuperäisen luontonne voitte saada nämä synnynnäiset kykynne
tulemaan jälleen esille. Tänä päivänä niitä kutsutaan ”yliluonnollisiksi
kyvyiksi”, vaikka ne kaikki ovat tosiasiassa ihmisen synnynnäisiä
kykyjä. Ihmisten yhteiskunta näyttää edistyvän, vaikka se itse asiassa
taantuu ja etääntyy yhä kauemmas maailmankaikkeuden luonteesta.
Yhtenä päivänä puhuin mestari Zhang Guolaosta, joka ratsasti aasillaan
takaperin, mutta kenties ette ymmärtäneet sen tarkoitusta. Hän oli
tajunnut, että edistyminen merkitsee kulkemista taaksepäin ja että
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ihmiset kulkevat yhä kauemmas ja kauemmas maailmankaikkeuden
luonteesta. Maailmankaikkeuden kehityksen myötä – ja etenkin
nykypäivänä, kun ihmiset ratsastavat nykyisellä kaupallisuuden
aallolla – monien ihmisten moraali on turmeltunut vakavasti, ja he
liikkuvat yhä etäämmälle maailmankaikkeuden luonteesta, Zhēn–Shàn–
Rěnistä. Tavallisten ihmisten virran mukana ajautuvat henkilöt eivät
pysty näkemään, kuinka pitkälle ihmiskunnan moraali on turmeltunut.
Tämän vuoksi jotkut jopa pitävät sitä hyvänä asiana. Vain ne, jotka
ovat kohottaneet luonteenlaatuaan kultivoinnin harjoittamisen myötä,
voivat taaksepäin katsoessaan ymmärtää ihmiskunnan moraaliarvojen
kauhistuttavan rappion.
Jotkut qigong-mestarit ovat väittäneet: ”Voin kehittää yliluonnolliset kykynne.” Mitä yliluonnollisia kykyjä he luulevat kehittävänsä?
Henkilön kyvyt eivät toimi ilman energiaa. Voisiko niitä kehittää, jos ne
eivät ole vielä tulleet esille, tai jos tämän henkilön oma energia ei ole
muodostanut ja vahvistanut näitä kykyjä? Se on täysin mahdotonta. Se,
mitä he kutsuvat ”yliluonnollisten kykyjen kehittämiseksi”, ei ole mitään
muuta kuin jo muodostuneiden yliluonnollisten kykyjenne yhdistämistä
aivoihinne, jotta ne toimivat aivojenne ajatusten hallinnassa. He
nimittävät tätä yliluonnollisten kykyjen kehittämiseksi, mutta todellisuudessa he eivät ole lainkaan kehittäneet niitä, vaan he ovat ainoastaan
tehneet tämän pienen asian.
Harjoittajan tapauksessa ajatukset ohjaavat hänen yliluonnolliset
kykynsä tekemään asioita. Tavallisen ihmisen ajatukset ohjaavat vain
hänen neljän raajansa ja aistielintensä toimintaa – aivan kuin tehtaassa,
jossa toimitusjohtaja antaa ohjeita ja jokainen erityistä tehtävää
suorittava osasto panee ne täytäntöön. Sitä voi verrata myös armeijan
päämajaan: komentokeskus antaa käskyjä ja lähettää joukot suorittamaan tehtävää. Kun pidin luentosarjoja muilla alueilla, keskustelin
tästä usein paikallisten qigong-tutkimusyhdistysten vastuuhenkilöiden
kanssa. He olivat hämmästyneitä: ”Olemme jo vuosien ajan yrittäneet
tutkia, kuinka paljon piilevää energiaa ja tietoisuutta ihmismielellä
voi olla.” Asia ei varsinaisesti ole niin – he ovat erehtyneet alusta
lähtien. Olen sanonut, että ihmiskehotieteen tutkimus edellyttää
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vallankumousta ihmisten ajattelussa. Korkeampia asioita ei voi käsittää
tavallisten ihmisten päättelykyvyllä ja ymmärryksellä.
Ajatuksista puheen ollen, niitä on olemassa erilaisissa muodoissa.
199
Jotkut ihmiset puhuvat esimerkiksi piilotajunnasta , alitajunnasta,
inspiraatiosta, unista ja niin edelleen. Mitä tulee uniin, kukaan qigongmestari ei halua selittää, mistä niissä on kyse. Syntyessäsi monta ”sinua”
syntyi samanaikaisesti maailmankaikkeuden lukuisissa ulottuvuuksissa,
ja ne muodostavat kanssasi kokonaisen olion; ne ovat yhteydessä
toisiinsa myös ajatusten tasolla. Teillä on niin ikään päätajuntanne
ja aputajuntanne, ja kehossanne on lisäksi monien erilaisten
200
olentojen hahmoja. Jokainen solunne ja jokainen sisäelimenne
kantaa hahmojenne viestejä sellaisina kuin ne ilmenevät toisissa
ulottuvuuksissa. Kyse on siis äärimmäisen monimutkaisesta asiasta.
Unissanne asiat voivat olla yhdellä hetkellä jollakin lailla ja seuraavalla
hetkellä toisin. Mistä ne oikein tulevat? Lääketieteessä sanotaan, että
ne aiheutuvat aivokuoressa tapahtuvista muutoksista. Tällä tavoin ne
ilmenevät aineellisessa muodossa, mutta todellisuudessa kyse on toisista
ulottuvuuksista tulevien viestien vaikutuksesta. Tämän vuoksi tunnette
olonne sekavaksi nähdessänne unia. Näillä asioilla ei kuitenkaan ole
mitään tekemistä teidän kanssanne, eikä teidän tarvitse kiinnittää niihin
huomiota. On kuitenkin olemassa yhdenlaisia unia, jotka liittyvät teihin
suoraan, eikä niitä oikeastaan tulisi pitää ’unina’. Kyse on siitä, kun
päätajuntanne, toisin sanoen pääsielunne, on voinut nähdä unessa
perheenjäsenen tulevan luoksenne, tai teillä on hyvin eloisa kokemus
jostakin, tai olette saattaneet nähdä tai tehdä jotakin. Näissä tapauksissa
pääsielunne on todella tehnyt tai nähnyt jotain toisessa ulottuvuudessa,
kun tietoisuutenne on ollut selkeä ja todellinen. Näitä asioita on todella
olemassa; ne vain tapahtuvat toisessa aineellisessa ulottuvuudessa,
toisessa aika-avaruudessa. Voiko niitä pitää unina? Ne eivät ole sellaisia.
Fyysinen kehonne tällä puolella on toki nukkunut, joten ette voi muuta
kuin nimittää niitä uniksi. Vain tämäntapaisilla unilla on suoraan jotain
tekemistä teidän kanssanne.
Mitä tulee inspiraatioon, alitajuntaan, piilotajuntaan ja vastaaviin
asioihin, sanoisin, että nämä ilmaukset eivät ole tiedemiesten luomia.
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Ne ovat kirjailijoiden sepittämiä ja perustuvat tavallisten ihmisten
kokemiin tyypillisiin mielentiloihin. Ne eivät ole tieteellisiä. Mitä
ihmiset tarkoittavat ”piilotajunnalla”? Sitä on vaikea selittää kunnolla,
sillä kyse on varsin epämääräisestä ilmauksesta. Ihmisen kaikki erilaiset
viestit ovat erittäin monimutkaisia, ja ne vaikuttavat jonkinlaisilta
hämäriltä muistikuvilta. Mitä taas tulee alitajuntaan (xìa yíshí), josta
ihmiset puhuvat – sen selittäminen on melko helppoa. Alitajunnan
määritelmän mukaisesti tämä käsite viittaa yleensä siihen, kun henkilö
tekee jotain epäselvässä mielentilassa, ja hänen sanotaan toimineen
alitajuisesti, ei-tarkoituksellisesti. Tällainen alitajunta vastaa juuri
sitä aputajuntaa, josta olemme puhuneet. Kun henkilön päätajunta
herpaantuu ja lakkaa hallitsemasta aivoja, hänen tietoisuutensa ei ole
selkeä, aivan kuin silloin, kun hän on torkahtanut tai näkee unta. Tässä
tiedottomassa tilassa on hyvin mahdollista, että hänen aputajuntansa
eli apusielunsa hallitsee häntä. Tällöin aputajunta voi tehdä tiettyjä
asioita; toisin sanoen nämä asiat tapahtuvat, kun mielenne ei ole selkeä.
Yleensä näitä asioita ei kuitenkaan tehdä väärin, sillä aputajunta pystyy
näkemään asioiden luonteen toisessa ulottuvuudessa, eikä tavallinen
yhteiskunta johda sitä harhaan. Kun sitten palaatte tajuihinne ja
katsotte, mitä olette tehneet, voitte sanoa: ”Kuinka teinkään tämän
niin huonosti? Jos mieleni olisi ollut selkeä, olisin toiminut aivan toisin.”
Tällä hetkellä ajattelette, että se on tehty huonosti, mutta kun katsotte
sitä hieman myöhemmin, vaikkapa kymmenen tai viidentoista päivän
kuluttua, voittekin sitä vastoin pohtia: ”Ah, olipa hyvin tehty! Kuinka
pystyinkään tähän silloin?” Tällaista tapahtuu melko usein. Kyse on siitä,
ettei aputajunta välitä jonkin asian välittömästä vaikutuksesta, mutta sen
teolla on myöhemmin hyviä seurauksia. On olemassa myös asioita, jotka
eivät aiheuta myöhemmin mitään seurauksia, vaan joilla on ainoastaan
hetkellinen vaikutus. Kun aputajunta tekee tällaisia asioita, se pystyy
luultavasti juuri sillä hetkellä tekemään ne erittäin hyvin.
Lisäksi on olemassa vielä eräänlainen muoto: se koskee niitä ihmisiä,
joiden synnynnäinen perusta on erittäin hyvä. Heillä on taipumusta
tehdä tiettyjä asioita korkeampien olentojen ohjaamina. Tässä on
tietysti kyse aivan toisesta asiasta, enkä puhu siitä täällä enempää.
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Puhun ennen kaikkea tietoisuuden tiloista, joiden alkuperä on ihmisissä
itsessään.
Mitä tulee ”inspiraatioon”, myös se on kirjailijoiden sepittämä
käsite. Yleisesti ottaen ihmiset uskovat, että inspiraation alkuperä on
niissä tiedoissa, joita henkilö on kerännyt koko elämänsä ajan, ja että
se välähtää äkillisesti kuin jokin kipinä. Sanoisin, että materialismin
näkökulmasta asian pitäisi olla niin, että mitä enemmän tietoa henkilö
kartuttaa elämänsä aikana, sitä enemmän hän käyttää aivojaan, joiden
pitäisi näin ollen tulla yhä terävämmiksi. Kun hän tarvitsee näitä tietoja,
niiden pitäisi tulla hänen mieleensä jatkuvana virtana, eikä minkäänlainen inspiraatio tulisi kyseeseen. Kun ihmiset puhuvat inspiraatiosta
– toisin sanoen siitä hetkestä, kun he ovat saaneet sellaisen – siinä
ei kuitenkaan ole kyse tästä. Useimmiten, kun joku miettii kovasti
ja ajattelee päänsä puhki, hän tuntee viimein käyttäneensä tietonsa
loppuun, eikä hänellä vaikuta olevan enää mitään ammennettavaa. Hän
ei pysty jatkamaan artikkelinsa kirjoittamista, hänellä ei ole ainuttakaan
ideaa sävellykseensä, tai hän ei pysty lainkaan etenemään tieteellisessä
tutkimusprojektissaan. Tässä vaiheessa hän on lopen uupunut; suonet
jyskyttävät hänen ohimoillaan, hän on peittänyt lattian tupakannatsoilla,
ja hänen päätään särkee syvämietteisten pohdintojen jälkeen, mutta
tästä huolimatta mitään ei tule hänen mieleensä. Missä tilassa hän on,
kun inspiraatio lopulta saapuu? Se tapahtuu sillä hetkellä, kun hän
väsyneenä toteaa: ”Olkoon, nyt pidän tauon.” Mitä enemmän hänen
päätajuntansa hallitsee aivoja, sitä vähemmän muut olennot pystyvät
puuttumaan asioihin. Kun hän pitää tauon, hän hellittää vähän tietoisuudestaan ja lakkaa ajattelemasta asiaa. Tässä intentiosta vapaassa tilassa
hänen mielessään syntyy idea. Inspiraatio saapuu yleensä tällä tavoin.
Miksi inspiraatio saapuu tällä hetkellä? Henkilön aivot ovat hänen
päätajuntansa hallinnassa, joten mitä enemmän hän käyttää niitä, sitä
enemmän valtaa päätajunnalla on, ja sitä vaikeampaa aputajunnan on
puuttua asioihin. Kun hän ajattelee niin ankarasti, että hänen päätään
särkee ja hän turhautuu ideoiden puutteesta, myös aputajunta kärsii.
Se on osa hänen kehoaan, se syntyi samaan aikaan hänen äitinsä
kohdusta, sekin hallitsee kehoa omalta osaltaan – ja silläkin on kivulias
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päänsärky. Kun henkilön päätajunta sitten herpaantuu, aputajunta
voi heijastaa tietämiään asioita aivoihin, sillä toisessa ulottuvuudessa
se pystyy näkemään asioiden olemuksen. Näin ollen henkilö pystyy
viimeistelemään työnsä, saamaan artikkelinsa valmiiksi tai säveltämään
kappaleensa loppuun.
Jotkut ihmiset sanovat: ”Käyttäkäämme siinä tapauksessa aputajuntaamme hyväksi.” Aivan kuin siinä pienessä lapussa, joka minulle
toimitettiin hetki sitten – ”Kuinka voimme ottaa yhteyttä aputajuntaamme?” Ette pysty ottamaan siihen yhteyttä, sillä kultivointinne
on vasta alussa, eikä teillä ole mitään kykyjä. Teidän on parasta olla
ottamatta siihen minkäänlaista yhteyttä, sillä tämä aikomuksenne on
epäilemättä jokin kiintymys. Jotkut voivat ehkä ajatella: ”Voimmeko
käyttää aputajuntaamme luodaksemme lisää vaurautta ja kiihdyttääksemme yhteiskunnan kehitystä?” Ette voi! Miksi asia on niin?
Koska se, mitä aputajuntanne tietää, on kaikesta huolimatta hyvin
rajallista. Ulottuvuudet ovat niin monimutkaisia, tasoja on niin valtavasti,
ja maailmankaikkeuden rakenne on äärimmäisen monimutkainen.
Aputajunta voi tietää vain siitä, mitä on sen omassa ulottuvuudessa;
se ei tiedä mitään omaa ulottuvuuttaan korkeammista asioista.
Pystysuunnan tasoilla on lisäksi olemassa lukemattomia erilaisia ulottuvuuksia. Vain korkeammat olennot erittäin korkeilla tasoilla voivat
hallita ihmiskunnan kehitystä, ja ihmiskunta liikkuu eteenpäin kehitystä
sääteleviä lakeja noudattaen.
Tavallinen maailma kehittyy historiaa hallitsevien lakien mukaisesti.
Kenties haluaisitte sen edistyvän tietyllä tavalla tai saavuttavan tietyn
päämäärän, mutta nämä korkeammat olennot eivät ole samaa mieltä.
Eivätkö muinaisten aikojen ihmiset pystyneet ajattelemaan nykypäivän
lentokoneita, junia ja polkupyöriä? Sanoisin, etteivät tällaiset ajatukset
olleet heille mitenkään mahdottomia. Koska historia ei ollut vielä
kehittynyt tähän vaiheeseen, he eivät pystyneet luomaan sellaisia
asioita. Jos kysymystä tarkastellaan pintapuolisesti tavanomaisten
teorioiden ja ihmiskunnan nykytiedon perusteella, kyse oli siitä,
ettei ihmisten tiede ollut vielä saavuttanut riittävää tasoa. Totuus on
se, että myös ihmisten tiede seuraa historian järjestelyjä. Ette pysty
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saavuttamaan tiettyjä päämääriä vain siksi, että inhimillisesti haluaisitte
asioiden olevan tietyllä tavalla. Tietenkin on olemassa ihmisiä, joiden
aputajunnat pystyvät myötävaikuttamaan helposti. Eräs kirjailija on
sanonut: ”Pystyn kirjoittamaan kymmeniä sivuja joka päivä, enkä väsy
lainkaan. Halutessani pystyn kirjoittamaan hyvin nopeasti, ja kuitenkin
ihmiset pitävät tekstiä oikein hyvänä lukiessaan sitä.” Miksi asia on
näin? Kyse on päätajunnan ja aputajunnan yhteissuorituksesta: hänen
aputajuntansa pystyy hoitamaan puolet työstä. Tämä ei kuitenkaan
päde useimpiin ihmisiin. Ylivoimainen enemmistö aputajunnoista ei
puutu lainkaan tällaisiin asioihin; tulos ei ole hyvä, jos haluatte niiden
tekevän jotain puolestanne, vaan päinvastainen.
Selkeä ja puhdas mieli
Monet ihmiset eivät pysty rauhoittamaan mieltään gongia harjoittaessaan, ja niinpä he kiertelevät kaikkialla etsimässä qigong-mestareita
ja kysymässä heiltä: ”Mestari, mitä voin tehdä? Miksi en pysty harjoittaessani saavuttamaan hiljaista mielentilaa? Heti, kun asetun aloilleni,
ajatukseni harhailevat kaikkialla ja mielessäni pyörii mitä kummallisimpia asioita.” Asia on tosiaankin näin; aivan kuin vuolas virta
nostaisi kaikenlaista pintaan. He eivät pysty ollenkaan rauhoittamaan
mieltään. Mistä se johtuu? Jotkut eivät ymmärrä asiaa ja kuvittelevat,
että siihen täytyy olla salaisia niksejä. He etsivät käsiinsä tunnettuja
mestareita: ”Opettakaa minulle joitain erityisiä temppujanne, jotta
mieleni rauhoittuisi.” Minun nähdäkseni tämä on edelleenkin etsimistä
ulkopuolelta. Jos haluatte kohottaa itseänne, teidän täytyy katsoa
sisäänpäin sekä tehdä kovasti töitä oman mielenne harjoittamiseksi.
Tämä on ainoa tapa, jolla voitte aidosti kehittyä – vain silloin voitte
saavuttaa rauhallisuuden istumameditaatiossa. Mielen hiljentämisen
kyky ilmentää omaa taitoanne (gōng), ja keskittymiskykynne voima on
oman tasonne heijastuma.
Pystyisikö tavallinen ihminen hiljentämään mielensä vain tahtonsa
voimalla? Ei todellakaan, ellei hänen synnynnäinen perustansa ole
erinomainen. Toisin sanoen kyvyttömyydellä saavuttaa hiljainen mieli
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ei ole mitään tekemistä tekniikoiden kanssa, eikä siihen ole olemassa
mitään ihmekonsteja. Se johtuu siitä, että oma mielenne ja sydämenne
eivät ole puhtaita. Tavallisessa yhteiskunnassa on ristiriitoja ihmisten
välillä. Taistelette ja kiistelette muiden kanssa henkilökohtaisten
hyötyjenne sekä kaikenlaisten tunteidenne, halujenne ja kiintymyksiksi
muodostuneiden intohimojenne vuoksi. Ette pysty päästämään irti
kaikista näistä asioista tai suhtautumaan niihin kevyesti, joten kuinka
ihmeessä pystyisitte rauhoittamaan mielenne? Jotkut qigongin
harjoittajat väittävät: ”En usko tuota. Minun täytyy vain rauhoittua ja
pysäyttää ajatteluni.” He ovat hädin tuskin ehtineet sanoa tämän, kun
kaikenlaisia harhailevia ajatuksia putkahtaa taas esille. Mielenne ei ole
puhdas, ettekä näin ollen pysty vaientamaan sitä.
Ehkä jotkut eivät ole samaa mieltä kanssani. ”Eivätkö jotkut
qigong-mestarit opeta ihmisiä käyttämään tiettyjä tekniikoita? Voin
keskittyä yhteen pisteeseen, visualisoida jotakin, keskittää mieleni
eliksiirikenttään (dāntián) tai katsoa sitä sisäisesti, tai toistaa buddhan
nimeä ja niin edelleen.” Nämä kaikki ovat tietynlaisia menetelmiä,
mutta ne eivät ole ainoastaan menetelmiä, vaan ne myös heijastavat
harjoituksen myötä saavutettuja taitoja. Näin ollen nämä taidot liittyvät
suoraan xīnxìngin kultivointiin, josta olemme puhuneet, sekä tasojen
kohoamiseen. Pelkästään tällaisia tekniikoita käyttämällä ei voi
saavuttaa rauhallista mieltä. Jos ette usko tätä, voitte tietysti yrittää.
Kaikki halunne ja kiintymyksenne ovat niin voimakkaita ja hallitsevia,
ettekä pysty päästämään irti kaikesta. Kokeilkaapa vain vaientaa
mielenne. Jotkut sanovat sen onnistuvan buddhan nimeä toistamalla.
Pystyttekö hiljentämään mielenne vain toistamalla lakkaamatta
buddhan nimeä? On myös ihmisiä, jotka sanovat: ”Buddha Amitābhan
koulukuntaa on helppo harjoittaa: siinä tarvitsee vain toistaa buddhan
nimeä.” Oletteko itse kokeilleet? Sanoisin, että kyse on pitkän harjoituksen tuloksesta. Te sanotte sen olevan helppoa, mutta minä en sano.
Yksikään Fa-koulukunta ei ole helppo.
Tiedätte, että Sakyamuni opetti ”keskittymistä” (samādhi), mutta
mitä hän opetti ennen sitä? Hän puhui ”ohjesäännöistä” – kaikkien
halujen ja riippuvuuksien hylkäämisestä – ja vasta silloin, kun mitään ei
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ole jäljellä, voitte saavuttaa sellaisen keskittymisen. Kyse on tällaisesta
periaatteesta, eikö niin? Mutta myös samādhi on pitkällisen harjoituksen tulosta, ettekä pysty hylkäämään kerralla kaikkea. Kun asteittain
luovutte kaikista huonoista asioista, keskittymiskykynne syvenee sen
myötä. Jos joku toistaa buddhan nimeä, hänen täytyy tehdä sitä ilman
ainuttakaan häiritsevää ajatusta. Hänen mielessään ei saa olla mitään,
ja hän jatkaa, kunnes kaikki muut osat hänen aivoistaan ovat turtuneet,
eikä hän ole tietoinen enää mistään muusta. Yksi ainut ajatus korvaa
kymmenettuhannet muut ajatukset, ja ”buddha Amitābhan” jokainen
kirjainmerkki ilmestyy hänen silmiensä eteen. Eikö tässä ole kyse
jostakin, jonka hän on saavuttanut pitkällisen harjoituksen myötä?
Pystyykö kukaan tähän alussa? Ei pysty. Jos joku ei pysty siihen, tämä
tarkoittaa varmuudella sitä, ettei hänen mielensä ole hiljainen. Jos
ette usko tätä, voitte kokeilla itse. Vaikka toistatte buddhan nimeä
kerta toisensa jälkeen, mielessänne pyörii kaikenlaisia ajatuksia: ”Miksi
esimieheni ei pidä minusta yhtään? Miksi hän antoi minulle tässä
kuussa niin pienen bonuksen?” Mitä enemmän ajattelette asiaa, sitä
hermostuneempia teistä tulee, vaikka huulenne toistavat lakkaamatta
buddhan nimeä. Voitteko muka harjoittaa gongia tällä tavoin? Eikö kyse
ole kyvykkyydestä? Eikö kyse olekin siitä, ettei mielenne ole puhdas?
Ihmiset, joiden taivaallinen silmä on avautunut, pystyvät katsomaan
eliksiirikenttänsä sisälle. Kun eliksiiriä kerääntyy henkilön alavatsaan,
mitä puhtaampaa tämä energia-aines on, sitä kirkkaampaa siitä tulee.
Mitä epäpuhtaampaa, sitä tummempaa ja sameampaa se on. Voiko
tyyneyden tilan saavuttaa vain katsomalla eliksiirikenttää sisäisesti ja
kiinnittämällä katseensa eliksiiriin? Ei voi, se on mahdotonta. Avain
ei ole itse menetelmässä – ongelma on siinä, etteivät henkilön mieli
ja ajatukset ole selkeitä ja puhtaita. Kun katsotte eliksiirikenttää, tämä
kimalteleva eliksiiri näyttää varsin hienolta, mutta hetkeä myöhemmin
se muuttuu joksikin muuksi, esimerkiksi unelma-asunnoksi. ”Tämä
huone on pojalleni, kun hän menee naimisiin. Tuo huone on
tyttärelleni. Vaimoni ja minä asumme vanhuksina tässä huoneessa,
ja keskellä on olohuone. Kuinka hienoa! Saanko minä tämän talon?
Minun täytyy miettiä, kuinka pääsen siihen käsiksi, mutta mitä voisin

Yhdeksäs luento

317

tehdä...?” Ihmiset ovat kerta kaikkiaan kiintyneitä tällaisiin asioihin.
Kuvitteletteko, että voitte tällä tavoin saavuttaa rauhallisuuden tilan?
Toiset taas sanovat: ”Tuloani tänne tavalliseen maailmaan voi verrata
siihen, että kirjautuisin hotelliin. Vietän siellä muutaman päivän ja
lähden taas kiireesti pois.” Joillakin ihmisillä on tästä paikasta suorastaan
pakkomielle, ja he ovat unohtaneet oman kotinsa.
Todellisessa kultivoinnissa teidän täytyy kultivoida omaa mieltänne
– kultivoida ja tutkiskella omaa sisintänne. Ette voi etsiä mitään itsenne
ulkopuolelta. Jotkut Fa-koulukunnat sanovat, että buddha löytyy omasta
mielestänne, ja tämä on tietyssä mielessä totta. Jotkut ihmiset ovat
kuitenkin tulkinneet tämän sanonnan väärin ja kuvittelevat, että heidän
mielessään on buddha, aivan kuin he itse olisivat buddhia, tai aivan kuin
heidän mielessään todellakin olisi buddha. He ymmärtävät asian näin,
mutta eikö se ole väärin? Kuinka sitä voisi ymmärtää tällä tavoin? Idea
on siinä, että teidän täytyy kultivoida omaa mieltänne, ja vain sillä tavoin
voitte onnistua kultivoinnissa. Periaate on tämä. Voisiko kehossanne
muka olla buddha? Jos aiotte tulla sellaisiksi, teidän on kultivoitava.
Kyvyttömyytenne vaientaa oma mielenne johtuu siitä, että mielenne
ei ole tyhjä, ettekä ole saavuttaneet niin korkeaa tasoa. Tämä prosessi
etenee pinnallisesta syvälliseen, ja se kulkee käsi kädessä tasonne
edistymisen kanssa. Kun päästätte irti kiintymyksistänne, tasonne
kohoaa ja keskittymiskykynne paranee. Jos haluatte käyttää joitakin
temppuja tai menetelmiä tyyneyden saavuttamiseen, sanoisin teidän
etsivän ulkopuolista apua. Gongin harjoittamisessa se merkitsee, että
olette ajautuneet harhaan ja astuneet kieroutuneelle polulle – nämä
ilmaukset viittaavat nimenomaan siihen, että henkilö etsii itsensä
ulkopuolelta. Tämä pätee erityisesti buddhalaisuuteen, jonka mukaan
itsensä ulkopuolelta etsiminen tarkoittaa demonisen polun valintaa.
Aidossa kultivointiharjoituksessa teidän täytyy sitä vastoin kultivoida
omaa sydäntänne. Vain xīnxìngiä kohottamalla voi mielenne saavuttaa
selkeyden, puhtauden ja ei-toiminnan (wúwéi). Vain luonteenlaatuanne
parantamalla pystytte sulautumaan maailmankaikkeuden luonteeseen
ja poistamaan erilaisia inhimillisiä haluja, kiintymyksiä ja pahoja asioita,
tyhjentämään huonot ainekset pois kehostanne sekä kohoamaan
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yläpuolelle. Näin maailmankaikkeuden luonne ei enää pidättele teitä
ja hyve-aineenne voidaan muuttaa gongiksi. Eivätkö nämä asiat kulje
käsi kädessä? Tällä tavoin se toimii.
Tämä on teidän puoleltanne syy siihen, ettette onnistu saavuttamaan tyyneyttä. Se johtuu siitä, ettette pysty mukautumaan gongin
harjoittajan vaatimustasoon. Ulkoisessa ympäristössä on nykyään
tiettyjä asioita, jotka häiritsevät vakavasti kultivointianne korkeille
tasoille. Niiden vaikutus harjoittajiin on todella huono. Kaikki tietävät,
että uudistusten ja avautumisen myötä talous on elpynyt voimakkaasti,
eikä poliittinen sääntely ole enää niin voimakasta. Uutta teknologiaa
on otettu käyttöön runsain mitoin, ja ihmisten elintaso on parantunut.
Kaikki tavalliset ihmiset pitävät tätä hyvänä asiana. Mutta kolikon
kääntöpuolta tarkasteltaessa voidaan huomata, että uudistukset
ja avautuminen ovat tuoneet mukanaan myös kaikenlaisia huonoja
asioita. Vaikuttaa siltä, että kirjat ja lehdet eivät myy kunnolla, ellei
niissä ole jotain seksiin liittyvää. Myyntiluvuilla on suuri merkitys.
Jos elokuvissa ja TV-sarjoissa ei näytetä muutamia sänkykohtauksia,
kukaan ei katsojalukujen perusteella ole kiinnostunut niistä. Mitä tulee
taiteeseen – kuka enää tietää, onko kyse todellisesta taiteesta vai jostain
muusta. Kiinalaisten perinteisessä taiteessa ei ollut sellaisia asioita, eikä
kiinalaisten kulttuuriperintöä ole keksinyt tai luonut kukaan henkilö.
Kun puhuin esihistoriallisesta kulttuurista, mainitsin kaikella olevan
alkuperänsä. Ihmisten moraaliarvot ovat vääristyneet ja muuttuneet.
Jopa mittapuu hyvän ja pahan määrittämiseen on muuttunut. Tämä
pätee ainakin tavallisiin ihmisiin. Kaikesta huolimatta tämän maailmankaikkeuden luonne Zhēn–Shàn–Rěn pysyy muuttumattomana, ja se
on ainoa mittapuu arvioimaan sitä, onko joku henkilö hyvä vai paha.
Jos gongin harjoittajina haluatte nousta kaiken yläpuolelle, teidän
on käytettävä tätä mittapuuta asioiden arviointiin sen sijaan, että
käyttäisitte tavallisten ihmisten vertailuperusteita. Häiriöitä on siis
objektiivisesti olemassa, eikä se rajoitu vain näihin asioihin. Lisäksi on
homoseksuaalisuutta, ”vapaata rakkautta”, huumeita ja niin edelleen.
Yhteiskunta on kehittynyt siihen pisteeseen, jossa olemme tänä
päivänä, joten ajatelkaapa: millaiseksi se muuttuu, jos asiat jatkuvat
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nykyisellään? Sallitaanko sen pysyvän ikuisesti tällaisessa tilassa? Jos
ihmiskunta ei tee mitään laittaakseen asiat järjestykseen, Taivas tekee.
Aina, kun ihmiskunta on kohdannut katastrofin, se on tapahtunut
tämänkaltaisissa olosuhteissa. Millään luennollani en ole ottanut
esille ihmiskunnan suuria katastrofeja. Tämä on tulenarka aihe,
josta monet uskonnot ja ihmiset ovat puhuneet. Haluan ottaa esille
tämän ongelman – ajatelkaapa – tavallisessa ihmisten yhteiskunnassa
inhimilliset moraaliarvot ovat käyneet läpi valtavan muutoksen!
Jännitteistä ihmisten välillä on tullut niin vakavia! Eikö tilanne ole
teidän mielestänne kehittynyt äärimmäisen vaaralliseksi? Niinpä tämä
objektiivinen ympäristö, jossa elämme, häiritsee vakavasti harjoittajiemme kultivointia korkeille tasoille. Alastonkuvia on näytteillä joka
puolella, ja niitä ripustetaan keskelle katua. Kun nostatte päänne, niitä
on heti silmienne edessä.
Laotse sanoi aikoinaan: ”Kun viisas henkilö kuulee Taon, hän
harjoittaa sitä herkeämättä.” Kun viisas henkilö kuulee Taon, hän
ajattelee: ”Olen vihdoinkin löytänyt oikeamielisen Lain. Jos en kultivoi
jo tänään, milloin sitten?” Minun nähdäkseni monimutkainen ympäristö
on itse asiassa hyvä asia, sillä mitä monimutkaisempi se on, sitä ylivertaisempia henkilöitä se voi tuottaa. Jos joku pystyy tällaisessa ympäristössä
kohottamaan itsensä sen yläpuolelle, hänen kultivointinsa on kaikkein
vakaimmalla pohjalla.
Niille, jotka ovat todella päättäneet kultivoida ja harjoittaa, se
osoittautuu hyväksi asiaksi. Ilman ristiriitoja ja mahdollisuuksia
parantaa xīnxìngiänne ette pystyisi kohoamaan. Jos kaikki olisivat hyviä
toisilleen, kuinka voisitte harjoittaa kultivointia? Tavalliset harjoittajat
kuuluvat joukkoon ”keskinkertainen henkilö, joka kuulee Taon”. Heidän
mielestään kultivointi on ihan hyvä asia, kuten myös kultivoimatta
oleminen, eivätkä he luultavasti onnistu kultivoinnissaan. Joidenkin
täällä istuvien ihmisten mielestä Mestarin sanoissa on kyllä järkeä,
mutta tavalliseen yhteiskuntaan palattuaan he pitävät jälleen välittömiä
hyötyjä käytännöllisempinä ja todellisempina. Myönnettäköön,
että ne ovat käytännöllisiä ja todellisia, mutta mitä siitä? Meidän ei
tarvitse puhua teistä; ajatelkaapa kaikkia niitä länsimaisia miljonäärejä,
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jotka ovat ymmärtäneet, ettei heillä kuoleman jälkeen ole enää mitään.
Kun synnytte, mukananne ei ole materiaalista vaurautta, ettekä pysty
ottamaan sitä mukaanne kuolemaan. He ovat tunteneet sisällään
suuren tyhjyyden. Miksi gong on sitä vastoin niin arvokasta? Koska
se kulkee suoraan alkusielunne mukana, ja voitte ottaa sen mukaanne
niin syntymässä kuin kuolemassakin. Olemme sanoneet, että alkusielu
ei katoa. Tämä ei ole taikauskoa. Kun tämän fyysisen kehon solut ovat
hajonneet, vielä pienemmät molekyylien osat, jotka ovat olemassa
toisissa aineellisissa ulottuvuuksissa, eivät ole tuhoutuneet. Vain kuoret
on karistettu.
Kaikki tämä, mistä olen puhunut, liittyy luonteenlaatuun. Sekä
Sakyamuni että Bodhidharma sanoivat: ”Kiina, tämä itäinen maa, on
paikka, jossa saa alkunsa mahtavan hyveen omaavia ihmisiä.” Kaikkina
aikoina monet munkit ja muutkin ihmiset ovat olleet tästä hyvin ylpeitä.
He ovat luulleet sen tarkoittavan, että he pystyvät kultivoimaan hyvin
korkean tason gongia, mikä on tehnyt heistä iloisia ja itsetyytyväisiä:
”Eläköön me kiinalaiset! Kiina on paikka, joka tuottaa erinomaisen
synnynnäisen perustan ja mahtavan hyveen omaavia ihmisiä!” Itse
asiassa monet heistä eivät ole ymmärtäneet sen merkitystä. Miksi
Kiina voi tuottaa ihmisiä, joilla on mahtavaa hyvettä ja korkean tason
gongia? Lukuisat ihmiset eivät ymmärrä korkeilla tasoilla olevien
henkilöiden puheiden todellista merkitystä, eivätkä he myöskään käsitä
korkeiden ja ylevien tasojen henkilöiden olemassaolon ja tietoisuuden
tiloja. Meidän ei tietenkään tarvitse sanoa, mitä he todella tarkoittivat.
Ajatelkaapa vain tätä: ainoastaan kaikkein monimutkaisimpien ihmisten
keskuudessa sekä kaikkein monimutkaisimmassa ympäristössä on
mahdollista kultivoida korkeiden tasojen gongia. Kyse on tällaisesta
ideasta.
Synnynnäinen perusta
201

Henkilön synnynnäinen perusta määräytyy siitä, kuinka paljon
hyve-ainetta hänellä on toisessa ulottuvuudessa sijaitsevassa
kehossaan. Jos hänellä on vähän hyvettä ja paljon mustaa ainetta, hänen
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karmakenttänsä on suuri, ja näin ollen hänen synnynnäinen perustansa
on huono. Jos hänellä on paljon hyvettä – paljon valkeaa ainetta – hänen
karmakenttänsä on pieni ja synnynnäinen perustansa hyvä. Henkilön
valkea ja musta aine voivat muuttua toisikseen. Kuinka tämä muutos
tapahtuu? Hyvien tekojen tekeminen tuottaa valkeaa ainetta. Valkeaa
ainetta saadaan kestämällä koettelemuksia, kärsimällä, tai tekemällä
hyviä tekoja. Mustaa ainetta syntyy tekemällä vääriä tai pahoja tekoja,
ja se on karmaa. Ne läpikäyvät tällaisen muutosprosessin, ja samalla
ne kulkevat jatkuvasti mukana. Koska ne seuraavat suoraan alkusielua,
ne eivät ole peräisin vain yhden elämän ajalta, vaan ne ovat kerääntyneet aikojen saatossa. Tämän vuoksi puhutaan karman keräämisestä
ja hyveen kartuttamisesta. Lisäksi ne voivat siirtyä esi-isiltä jälkipolville.
Toisinaan ajattelen muinaisten kiinalaisten tai vanhojen ihmisten sanoja:
”esi-isät kartuttivat hyvettä” tai joltakin henkilöltä ”puuttui hyvettä”.
Kuinka oikeassa heidän sanansa olivatkaan. Asia todella on näin.
Tämä synnynnäinen perusta voi määrittää sen, onko henkilön valaistumiskyky hyvä vai huono. Huono synnynnäinen perusta voi tehdä myös
hänen valaistumiskyvystään huonon. Mistä se johtuu? Siitä, että hyvän
synnynnäisen perustan omaavilla ihmisillä on paljon valkeaa ainetta,
joka on harmoniassa maailmankaikkeuden kanssa ja sulautunut sen
luonteeseen – Totuudenmukaisuuteen, Laupeuteen ja Kärsivällisyyteen
– ilman esteitä. Tällä tavoin maailmankaikkeuden luonne voi suoraan
ilmetä hänen kehossaan ja olla siihen välittömässä yhteydessä. Toisaalta
musta aine on täysin vastakkaista: koska sitä saadaan tekemällä pahoja
asioita, se on maailmankaikkeuden luonteen vastaista, joten musta
aine ja maailmankaikkeuden luonne ovat eriytyneet toisistaan. Jos
mustaa ainetta on paljon, se muodostaa henkilön kehon ympärille
kentän ja sulkee hänet sisäänsä. Mitä suurempi kenttä, sitä tiheämpi ja
paksumpi se on, ja sitä heikompi on tämän henkilön valaistumiskyky.
Tämä johtuu siitä, ettei hän pysty vastaanottamaan Zhēn–Shàn–Rěniä,
maailmankaikkeuden luonnetta. Lisäksi hän on synnyttänyt mustaa
ainetta pahojen tekojensa vuoksi. Useimmiten tällaiset ihmiset uskovat
kultivoinnin harjoittamiseen vielä vähemmän. Mitä heikompi on
heidän valaistumiskykynsä, sitä enemmän heidän karmansa heitä estää;
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mitä enemmän he kärsivät, sitä vähemmän he uskovat. Heidän on
vaikea kultivoida.
Paljon valkeaa ainetta omaavan henkilön on helpompi harjoittaa
kultivointia. Tämä johtuu siitä, että niin kauan kuin hän kultivoinnin
aikana sulautuu maailmankaikkeuden luonteeseen ja kohottaa
xīnxìngiään, hänen hyveensä muuttuu suoraan gongiksi. Kun kyse on
sitä vastoin henkilöstä, jolla on paljon mustaa ainetta, hän tarvitsee
ylimääräistä käsittelyä. Sitä voi verrata valmistusprosessiin jossakin
tehtaassa: toiset kantavat mukanaan valmista ainetta, mutta hänellä
on vain raakamateriaalia, jota täytyy ensin jalostaa. Se edellyttää
tällaisen prosessin läpikäymistä. Tämän vuoksi hänen täytyy ensin
kestää vaikeuksia karmansa vähentämiseksi sekä muuttaa sitä valkeaksi
aineeksi, hyveeksi, ja vasta sen jälkeen hän pystyy kehittämään korkean
tason gongia. Mutta tällaisen henkilön valaistumiskyky on yleensä
lähtökohdiltaan huono. Jos hänet saadaan kärsimään enemmän,
hän uskoo asiaan yhä vähemmän, ja hänen on vaikeampi kestää sitä.
Tämän vuoksi paljon mustaa ainetta omaavien ihmisten kultivointi on
hankalaa. Ennen vanhaan Tao-järjestelmässä ja niissä koulukunnissa,
jotka opettivat vain yhtä opetuslasta, sanottiin mestarin etsivän opetuslapsensa eikä päinvastoin. Valinta tehtiin sillä perusteella, kuinka paljon
opetuslapsen kehossa oli näitä aineita.
Synnynnäinen perusta määrittää henkilön valaistumiskyvyn,
mutta tämä ei ole aivan ehdotonta. Joidenkin ihmisten synnynnäinen
perusta ei todellakaan ole hyvä, mutta heidän kotiympäristönsä on
erinomainen; monet heidän perheenjäsenistään harjoittavat gongia
tai ovat kenties uskonnollisia ja uskovat suuresti kultivoinnin harjoittamiseen. Tällaisessa ympäristössä eläminen voi saada heidätkin
uskomaan näihin asioihin ja parantaa heidän valaistumiskykyään.
Tämä ei siis ole absoluuttista. Lisäksi on ihmisiä, joiden synnynnäinen
perusta on erittäin hyvä, mutta he ovat saaneet nyky-yhteiskunnan
käytännölliseen tietoon perustuvan koulutuksen, joka on varsin
rajoittunutta; tämä pätee erityisesti siihen ankaran ideologiseen
koulutukseen, jota annettiin vielä muutamia vuosia sitten ja joka
teki ihmisistä todella kapeakatseisia. He eivät usko mihinkään, joka
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ylittää heidän tietämyksensä. Tällä voi olla vakava vaikutus heidän
valaistumiskykyynsä.
Annan teille esimerkin. Kun erästä luentosarjaa pitäessäni puhuin
toisena päivänä taivaallisen silmän avaamisesta, paikalla oli eräs hyvän
synnynnäisen perustan omaava henkilö, ja hänen taivaallinen silmänsä
avautui välittömästi hyvin korkealle tasolle. Hän näki monia näkymiä,
joita muut eivät pystyneet näkemään, ja hän kertoi toisille: ”Vau, näin
Falunien leijailevan lumihiutaleiden lailla kaikkialla luentosalissa
istuvien ihmisten kehoille. Näin, miltä Mestari Li’n todellinen keho
näyttää, kuten myös hänen sädekehänsä. Näin, millaisia Falunit ovat
ja montako fǎshēnia oli paikalla. Näin Mestarin luennoivan jokaisella
tasolla ja kuinka Falunit tasapainottivat harjoittajien kehoja. Näin myös,
että kun Mestari pitää luentoaan, hänen gong-kehonsa (gōngshēn)
opettavat Fa’ta jokaisella tasolla, kerros kerrokselta. Ja näin taivaallisten neitojen sirottelevan kukkia...” Hän näki näin ihastuttavia asioita,
mikä tarkoittaa, että hänen synnynnäinen perustansa ei todellakaan
ollut huono. Mutta puhuttuaan tästä kaikesta hän sanoi lopulta: ”En
usko tällaisiin asioihin.” Joitakin näistä asioista on jo todistettu nykyaikaisen tieteen keinoin, ja monia muita asioita voi nykyaikainen tiede
vielä selittää. Myös me olemme puhuneet joistakin niistä, sillä qigongin
ymmärrys asioista todellakin ylittää nykyisen tieteen käsitykset – tämä
on selvää. Tässä valossa voitte huomata, ettei henkilön valaistumiskyky
ole pelkästään hänen synnynnäisen perustansa määrittämä.
Valaistuminen
202

Mitä on ”valaistuminen”? ”Valaistuminen” on käsite, jonka alkuperä
on uskonnollinen. Buddhalaisuudessa se tarkoittaa kultivoinnin
harjoittajan ymmärrystä buddhalaisesta dharmasta, hänen valaistumistaan erilaisiin totuuksiin sekä lopullista valaistumista, toisin sanoen
valaistumista viisauteen. Mutta nykyään [kiinan kielessä] tavalliset
ihmiset käyttävät tätä sanaa puhuessaan henkilöstä, joka on hyvin
nokkela: hän pystyy tietämään esimiehensä ajatukset sekä toimimaan
niiden mukaisesti, ja hän tietää, mikä esimiestä miellyttää. Ihmiset
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sanovat, että tällainen henkilö on hyvä ”valaistumaan” asioihin, ja sana
käsitetään usein tällä tavoin. Mutta jos kohoatte hieman tavallisten
ihmisten tason yläpuolelle, huomaatte niiden periaatteiden, joita
tavalliset ihmiset pitävät totuuksina, olevan yleensä väärässä. Meidän
tarkoittamamme valaistuminen ei ole lainkaan edellä mainitun kaltaista.
Ovelan ja juonikkaan henkilön valaistumiskyky on itse asiassa varsin
huono, koska hänellä on tapana tehdä vain pinnallisia asioita, jotta
hän pääsisi esimiestensä ja johtajiensa suosioon. Eikö muiden ihmisten
tarvitse tällöin tehdä todellinen työ? Niinpä kyseinen henkilö jää heille
velkaa. Koska hän on juonikas, hän osaa kääntää asiat omaksi edukseen
ja saa enemmän hyötyjä itselleen, kun taas muut kärsivät enemmän
tappioita. Nokkeluutensa ansiosta hän ei anna itsensä joutua häviölle; on
hyvin mahdollista, ettei hän häviä mitään, joten muut ihmiset joutuvat
menettämään hänen puolestaan. Mitä tärkeämpiä näistä konkreettisista
mutta vähäpätöisistä hyödyistä tulee hänelle, sitä laskelmoivampi ja
pikkusieluisempi hänestä tulee, ja sitä enemmän hän pitää tavallisten
ihmisten aineellisia hyötyjä asioina, joista hän ei voi päästää irti. Hän
ajattelee olevansa käytännöllinen.
Jotkut jopa kadehtivat tällaista ihmistä! Minä sanon teille: älkää
ihmeessä kadehtiko häntä. Teillä ei ole aavistustakaan siitä, kuinka
uuvuttavaa hänen elämänsä on. Hänellä ei ole ruokahalua, eikä hän
pysty nukkumaan hyvin – jopa unissaan hän pelkää menettävänsä omia
etujaan, ja hän juoksee alati henkilökohtaisen hyötynsä perässä. Eikö
hänen elämänsä olekin hyvin rasittavaa? Hän elää vain näiden asioiden
vuoksi. Ristiriitojen keskellä me sanomme: ”Askel taaksepäin, ja meri on
203
aava, taivas suunnaton.” Tilanne näyttää taatusti aivan toisenlaiselta.
Tämänkaltaiset ihmiset eivät kuitenkaan anna periksi. Heidän elämänsä
on mitä kuluttavinta. Teidän on parasta olla ottamatta hänestä mallia.
Kultivoinnin maailmassa sanotaan, että tällaiset ihmiset ovat kaikkein
eksyneimpiä; materiaalisten etujen vuoksi he ovat täysin eksyneet
tavallisten ihmisten keskuuteen. Jos pyydätte tällaista ihmistä säilyttämään hyvettään, se ei ole hänelle helppoa! Tai jos ehdotatte hänelle
kultivointia, hän ei pysty uskomaan siihen: ”Kultivointia? Te harjoittajat
ette lyö takaisin, kun teitä lyödään, ettekä vastaa loukkauksiin samalla
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mitalla! Kun muut ihmiset kohtelevat teitä kaltoin, ette voi edes
mielessänne kantaa heille kaunaa – sen sijaan teidän on kiitettävä heitä.
204
Toimitte aivan kuin Ah-Q! Teillä kaikilla on jotain vikaa päässä!”
Tällainen henkilö ei pysty ymmärtämään kultivointia. Hän sanoo teidän
olevan käsittämättömiä ja hölmöjä. Ettekö ole samaa mieltä siitä, että
hänet on vaikea pelastaa?
Tämä ei ole sellaista valaistumista, johon me viittaamme.
Jonkinlainen ”hölmöys” omien etujen edessä, kuten tämä toinen henkilö
sanoo, on juuri sitä, mistä me puhumme valaistumisena. Tietenkään
emme todellisuudessa ole typeryksiä. Kyse on yksinkertaisesti siitä,
että suhtaudumme kevyesti henkilökohtaiseen hyötyymme, kun taas
toisilla alueilla olemme hyvinkin älykkäitä. Olipa kyse sitten tutkimus
projektista, esimiehemme antamasta tehtävästä tai muista velvollisuuksista, ajattelumme on selkeää ja suoriudumme niistä hyvin. Vain
omiin etuihimme ja ihmisten välisiin ristiriitoihin suhtaudumme
kevyesti. Kuka voisi pitää teitä hölmöinä? Ei kukaan – takaan sen.
Puhukaamme oikeista hidasälyisistä. Nämä periaatteet ovat täysin
päinvastaisia korkeilla tasoilla. Vajaamielinen henkilö ei todennäköisesti
tee erityisen pahoja asioita tavallisten ihmisten keskuudessa, eikä hän
pysty kilpailemaan ja taistelemaan voittonsa puolesta. Hän ei tavoittele
mainetta eikä menetä hyvettään. Sen sijaan toiset antavat hänelle
hyvettä. He lyövät ja loukkaavat häntä, ja tällä tavoin he kaikki antavat
hänelle hyvettä – ja tämä aine on äärimmäisen arvokasta. Meidän
maailmankaikkeudessamme on periaate: se, joka ei menetä, ei saa
mitään. Saadaksenne jotain teidän täytyy menettää jotakin. Kun toiset
näkevät tällaisen jälkeenjääneen henkilön, he pilkkaavat häntä: ”Mikä
typerys!” Heti, kun he avaavat suunsa loukatakseen häntä, hänelle
sinkoutuu pala hyvettä. Koska olette niskan päällä, olette voittaneet,
ja niinpä teidän täytyy menettää jotakin. Ehkä joku potkaisee häntä:
”Senkin idiootti!” No, hänelle sinkoutuu uusi palanen hyvettä. Häntä
nöyryytetään ja potkitaan, mutta hän vain hymyilee: ”Antaa tulla.
Annatte minulle joka tapauksessa hyvettä. En todellakaan kieltäydy
siitä!” Jos asiaa arvioidaan korkeampien periaatteiden näkökulmasta,
kuka on ovela? Eikö juuri hän? Hän on kaikkein ovelin, sillä hän ei
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lainkaan menetä hyvettään. Te sysäätte hänelle hyvettä, eikä hän
työnnä siitä vähääkään takaisin, vaan hän ottaa sen kaiken vastaan hymy
huulillaan. Hän voi olla hidasälyinen tässä elämässä, mutta seuraavassa
elämässä asiat ovat toisin – hänen alkusielunsa ei ole tyhmä. Joissakin
uskonnoissa sanotaan, että jos henkilöllä on paljon hyvettä, hänestä
tulee seuraavassa elämässään korkea virkamies tai hän kerää suuren
omaisuuden, sillä kaikki tällaiset asiat vaihdetaan henkilön hyveeseen.
Olemme sanoneet, että hyveen voi suoraan muuttaa gongiksi. Eikö
kultivointitasonne korkeus riipu tämän hyveenne muuntamisesta?
Se on suoraan muunnettavissa gongiksi. Eikö tasonne korkeuden ja
gong-voimanne määrittävä gong kehity tästä aineesta? Eikö se ole
mielestänne arvokasta? Sen voi ottaa mukaan niin syntymässä kuin
kuolemassakin. Buddhalaisuudessa sanotaan, että kultivointitasonne
on yhtä kuin saavuttamanne Hedelmä. Niin paljon kuin uhraatte, niin
paljon saatte itsellenne. Periaate on tällainen. Uskonnoissa sanotaan,
että seuraavassa elämässään hyveellisestä henkilöstä tulee korkea
virkamies tai hän kerää suuren omaisuuden; sen sijaan lähes hyveetön
henkilö pystyy hädin tuskin edes kerjäämään mitään, koska hänellä
ei ole hyvettä, jota vaihtaa. Ei menetystä, ei voittoa! Kun jollakin
henkilöllä ei ole enää tippaakaan hyvettä, sekä hänen kehonsa että
sielunsa tuhotaan ja hän todella kuolee.
Aiemmin oli eräs qigong-mestari, jonka taso oli varsin korkea, kun
hän ensimmäisen kerran tuli julkisuuteen. Myöhemmin maine ja raha
muodostuivat hänelle pakkomielteeksi, joten hänen mestarinsa vei
pois hänen apusielunsa – hän kuului niihin ihmisiin, joiden apusielu
harjoitti kultivointia. Kun hänellä vielä oli apusielunsa, juuri se hallitsi
häntä. Annan teille esimerkin. Eräänä päivänä hänen työpaikkansa oli
myöntämässä työsuhdeasuntoja työntekijöille. Esimies sanoi: ”Kaikki
ne, jotka tarvitsevat asuntoa, voivat tulla minun puheilleni ja kertoa,
miksi juuri he ansaitsevat ja tarvitsevat sellaisen.” Kaikki yrittivät keksiä
itselleen hyviä perusteluja, mutta tämä henkilö ei sanonut sanaakaan.
Lopulta esimies päätti, että nimenomaan hän oli kiperämmässä
tilanteessa kuin muut ja että asunto pitäisi myöntää hänelle. Joku
muu sanoi: ”Ei – ette voi antaa asuntoa hänelle. Antakaa se minulle.
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Minun on ehdottomasti saatava sellainen.” Hän vastasi: ”Selvä, minun
puolestani voit saada sen.” Tavallisen ihmisen silmissä hän oli typerä.
Jotkut tiesivät hänen olevan kultivoinnin harjoittaja, joten he kysyivät
häneltä: ”Gongin harjoittajana et halua mitään, mutta mitä siis oikein
haluat?” Hän sanoi: ”Haluan sen, mitä muut eivät halua.” Itse asiassa hän
ei ollut lainkaan typerä vaan jopa varsin älykäs. Vain silloin, kun kyse
oli hänen omista eduistaan, hän toimi tällä tavoin – hän antoi asioiden
seurata luonnollista kulkuaan. Muut jatkoivat uteluaan: ”Mitä ihmiset
eivät nykyään haluaisi?”, ja hän vastasi: ”Kukaan ei halua maassa lojuvia
kiviä, joita potkitaan sinne tänne. Minä kerään siis niitä.” Tavalliset
ihmiset pitivät tätä käsittämättömänä. He eivät pysty ymmärtämään
gongin harjoittajia. Se ei mitenkään onnistu, sillä heidän tietoisuutensa
tasot ovat liian erilaisia. Juopa tasojen välillä on liian suuri. Tietenkään
hän ei todellisuudessa aikonut poimia kiviä maasta; hän vain kertoi
periaatteen, jota tavalliset ihmiset eivät pysty ymmärtämään: ”En
tavoittele mitään tavallisten ihmisten asioita.” Puhutaanpa kivistä vain
esimerkkinä. Tiedätte, että buddhalaisissa sūtrissa mainitaan, että
Lännen paratiisissa puut ovat kultaa, ja niin ovat myös maa, linnut,
kukat ja talot, ja jopa buddhan keho hohtaa kultaista valoa. Kuitenkaan
siellä ei ole ainuttakaan kiveä, joten sanotaan, että kiviä käytetään siellä
valuuttana. Tämä henkilö ei varmastikaan ottaisi sinne kiveä mukaansa,
mutta hän paljasti erään periaatteen, jota tavalliset ihmiset eivät pysty
käsittämään. Harjoittajat todellakin sanovat: ”Me emme tavoittele sitä,
mitä tavalliset ihmiset tavoittelevat. Emme ole kiinnostuneita siitä, mitä
tavallisilla ihmisillä on. Meillä on kuitenkin jotain sellaista, jota tavalliset
ihmiset eivät voi halutessaankaan saada.”
Itse asiassa valaistuminen, josta olemme juuri puhuneet, viittaa
kultivoinnin myötä tapahtuvaan valaistumiseen, ja tässä mielessä se on
täysin tavallisten ihmisten ”valaistumisen” vastakohta. Kun puhumme
todellisesta valaistumisesta, kyse on siitä, voimmeko mestarin
opettaman Fa’n tai taolaisen mestarin opettaman Taon sekä demonien
meille aiheuttamien koettelemusten kautta käsittää, että me itse olemme
harjoittajia; pystymmekö ymmärtämään ja hyväksymään kaiken tämän;
ja voimmeko toimia tämän Fa’n mukaisesti kultivointiprosessin aikana.
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Jotkut eivät usko näitä asioita, vaikka heille selittäisi niistä miten hyvänsä
– heille tavallisten ihmisten asiat vaikuttavat edelleenkin todellisemmilta.
He pitävät kiinni jäykistä käsityksistään eivätkä päästä niistä irti, joten
he eivät pysty uskomaan tällaista. Jotkut eivät ajattele muuta kuin
sairauksien parantamista. Kun kerron, ettei qigongia ole todellakaan
tarkoitettu sairauksien parantamiseen, he reagoivat kielteisesti eivätkä
usko mitään myöhemmin sanottua.
Jotkut ihmiset eivät vieläkään onnistu parantamaan valaistumiskykyään. Jotkut ottavat kirjani ja tekevät siihen merkintöjä.
Harjoittajamme, joiden taivaallinen silmä on avautunut, pystyvät
näkemään, että tämä kirja on täynnä häikäiseviä värejä ja kimaltelee
kultaista valoa. Jokainen kirjainmerkki kantaa fǎshēnini kuvaa. Jos
sanoisin jotain, joka ei pidä paikkaansa, petkuttaisin teitä kaikkia.
Tekemänne merkinnät näyttävät aivan mustilta; kuinka rohkenette
tehdä sellaisia kevytmielisesti? Tiedättekö, mitä olemme tekemässä?
Emmekö ohjaa teitä kohottamaan itseänne kultivoinnin avulla? Teidän
on syytä miettiä tiettyjä asioita perusteellisesti. Tämä kirja voi ohjata
kultivointiharjoitustanne, joten eikö se ole mielestänne kallisarvoinen?
Voisitteko tosiasiassa kultivoida kumartelemalla buddhan edessä?
Vaikka olette hyvin hurskaita, ettekä uskalla hipaistakaan sitä buddhapatsasta, jolle poltatte suitsukkeita kaikki päivät, rohkenette kuitenkin
tuhria tätä Suurta Lakia, joka voi aidosti ohjata kultivointianne.
Kun puhumme henkilön valaistumiskyvystä, kyse on siitä, kuinka
hyvin hän pystyy kultivointiharjoituksensa kuluessa tajuamaan eri
tasoilla tapahtuvia asioita tai mestarinsa opettamaa Fa’ta. Tällä emme
kuitenkaan vielä tarkoita perimmäistä valaistumista. Kun puhumme
perimmäisestä valaistumisesta, se viittaa siihen, kuinka henkilö
elämänsä aikana – siitä hetkestä lähtien, kun hän aloittaa kultivoinnin
– jatkaa nousuaan korkeammille tasoille, luopuu lakkaamatta inhimillisistä kiintymyksistään ja erilaisista haluistaan, ja kuinka hänen
gonginsa kasvaa jatkuvasti, kunnes hän lopulta saavuttaa kultivointinsa
viimeisen vaiheen. Hänen hyve-aineensa on täydellisesti muuttunut
gongiksi, ja hän on saapunut mestarinsa järjestämän kultivointitien
päätökseen. Tällä sekunnilla – ”Pam!” – kaikki lukot räjähtävät auki.
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Hänen taivaallinen silmänsä saavuttaa hänen oman tasonsa korkeimman
pisteen, ja hän voi omalla tasollaan nähdä erilaisten ulottuvuuksien
todellisuuden, erilaisten elävien olentojen ja materian olemassaolon muodot erilaisissa aika-avaruuksissa sekä meidän maailmankaikkeutemme todellisen olemuksen. Hänen jumalalliset voimansa
ilmenevät kaikessa mahtavuudessaan, ja hän pystyy kommunikoimaan kaikenlaisten olentojen kanssa. Eikö hän tässä vaiheessa ole
suuri valaistunut olento? Eikö hän ole henkilö, joka on saavuttanut
valaistumisen kultivointia harjoittamalla? Intian muinaisella kielellä
ilmaistuna hän on ”buddha”.
Tällainen valaistuminen, josta me puhumme, on ”äkillisen valaistumisen” luokkaan kuuluva perimmäinen valaistuminen. Äkillinen
valaistuminen tarkoittaa, että henkilö kultivoi koko elämänsä lukittuna.
Hän ei tiedä gonginsa korkeutta eikä sitä, missä muodoissa hänen
kultivoitu gonginsa ilmenee. Hän ei pysty tuntemaan mitään; jopa
hänen kehonsa solut on lukittu. Hänen gonginsa on lukittu aivan
kultivointiharjoituksen viimeiseen askelmaan asti, ja vasta sitten
se voidaan vapauttaa. Vain henkilö, jonka synnynnäinen perusta
on mahtava, pystyy onnistumaan tässä, sillä tällainen kultivoinnin
harjoittaminen on hyvin vaivalloista. Hänen täytyy aloittaa hyvänä
ihmisenä; hellittämättä hän nostaa xīnxìngiään, kärsii koettelemuksia
sekä kohottaa itseään kultivoinnin myötä, ja hän edellyttää itseltään
luonteenlaatunsa jatkuvaa parantamista, vaikka hän ei pystykään
näkemään omaa gongiaan. Tällaisen henkilön kultivointi on kaikkein
vaikeinta, ja hänen synnynnäisen perustansa on oltava mahtava. Hän
harjoittaa lukuisten vuosien ajan tietämättä mitään.
On olemassa myös toisenlainen valaistumisen muoto: sitä kutsutaan
”asteittaiseksi valaistumiseksi”. Alusta lähtien monet ihmiset voivat
tuntea Falunin pyörivän. Samalla olen avannut taivaallisen silmänne.
Eri syistä johtuen osa ihmisistä ei vielä pysty näkemään, mutta hekin
näkevät myöhemmin; heidän epäselvä näkönsä muuttuu selkeäksi, ja
heidän kyvyttömyytensä käyttää taivaallista silmää vaihtuu ennen pitkää
kyvyksi käyttää sitä. Heidän tasonsa nousee jatkuvasti. Kun kohotatte
luonteenlaatuanne ja hylkäätte erilaiset kiintymyksenne, kaikenlaisia
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kykyjä tulee esille yksi toisensa jälkeen. Koko kultivointiprosessinne
kehittyminen sekä kehonne muutokset tapahtuvat siten, että pystytte
näkemään tai tuntemaan ne. Tällä tavoin jatkatte loppuun asti; silloin
olette täysin ymmärtäneet maailmankaikkeuden todellisen olemuksen,
ja tasonne on saavuttanut korkeimman pisteen, joka teidän on määrä
saavuttaa kultivointiharjoituksessanne. Alkuperäiskehonne (běntǐ)
muutos sekä yliluonnollisten kykyjenne vahvistuminen ovat saavuttaneet tietyn tason. Saavutatte tämän päämäärän asteittain. Tämä kaikki
kuuluu asteittaiseen valaistumiseen. Kultivointi asteittaista valaistumista
käyttävän menetelmän avulla ei myöskään ole helppoa. Heti, kun jotkut
ihmiset saavat kykyjä, he eivät pysty luopumaan kiintymyksistään: he
voivat helposti rehennellä niillä tai tehdä huonoja asioita. Tällä tavoin
gonginne putoaa, olette kultivoineet turhaan, ja lopulta tämä johtaa
perikatoonne. Jotkut ihmiset pystyvät näkemään erilaisten elämien
ilmentymiä eri tasoilla. Kenties ne kehottavat teitä tekemään sitä tai
tätä, tai ne pyytävät teitä harjoittamaan niiden asioita ja haluavat ottaa
teidät opetuslapsikseen, mutta ne eivät voi auttaa teitä saavuttamaan
Aitoa Hedelmää, sillä ne eivät ole itsekään sitä saavuttaneet.
Lisäksi kaikki olennot korkeammissa ulottuvuuksissa ovat
jumalallisia kuolemattomia, jotka voivat muuttua valtavan kokoisiksi
ja esitellä täysimittaisesti jumalallisia voimiaan. Jos ajatuksenne
eivät ole oikeamielisiä, ettekö seuraa niitä? Heti, kun seuraatte niitä,
kultivointinne on ollut turhaa. Vaikka ne olisivat aitoja buddhia tai
taoja, teidän täytyy kuitenkin aloittaa kultivointinne alusta. Eivätkö
olennot Taivaan eri tasoilla ole kaikesta huolimatta vain taivaallisia
olentoja? Vain silloin, kun joku on kultivoinut äärimmäisen korkealle
tasolle ja saavuttanut päämääränsä, hän voi täydellisesti murtautua
toiselle puolen. Tavallisten ihmisten silmissä nämä taivaalliset olennot
voivat toki näyttää pitkiltä, jättiläismäisiltä ja hyvin voimallisilta. Mutta
kenties nekään eivät ole saavuttaneet Aitoa Hedelmää. Kun kaikenlaiset
viestit ja näkymät häiritsevät ja viettelevät teitä, pystyttekö olemaan
häiriintymättä? Tämän vuoksi kultivoinnin harjoittaminen on vaikeaa
myös silloin, kun taivaallinen silmä on auki. Xīnxìngin hallinta on tällöin
jopa vaikeampaa. Onneksi monien harjoittajiemme yliluonnolliset
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kyvyt avataan puolitiessä, ja tässä vaiheessa he siirtyvät asteittaisen
valaistumisen tilaan. Avaamme kaikkien taivaallisen silmän, mutta
lukuisten ihmisten tapauksessa heidän yliluonnollisten kykyjensä ei
anneta tulla esille. Kun xīnxìnginne asteittain saavuttaa tietyn tason,
pystytte hallitsemaan itseänne hyvin ja mielentilanne on vakaa, ja tällöin
räjäytämme ne kerralla auki. Niinpä teidän annetaan tietylle tasolle
päästyänne siirtyä asteittaisen valaistumisen tilaan, koska tässä vaiheessa
teidän on helpompi käyttäytyä kunnolla. Erilaisia yliluonnollisia kykyjä
tulee esille, ja jatkatte kultivointianne ylöspäin, kunnes lopulta kaikki
on avattu. Kultivointiharjoituksenne puolivälissä niiden annetaan tulla
esille. Monet harjoittajistamme kuuluvat tähän ryhmään, joten teidän
ei pidä suhtautua kärsimättömästi siihen, että näkisitte asioita.
Olette mahdollisesti kuulleet, että Zen-buddhalaisuus tekee
myös eron asteittaisen ja äkillisen valaistumisen välillä. Zenin kuudes
patriarkka Huineng puhui äkillisestä valaistumisesta, kun taas Zenin
205
pohjoisen koulukunnan Shenxiu puhui asteittaisesta valaistumisesta.
Väittely näiden kahden näkökulman välillä jatkui buddhalaisessa
filosofiassa erittäin kauan. Asiasta kiisteltiin perinpohjaisesti. Minä
sanoisin, ettei siinä ollut mitään järkeä. Miksi? Koska heidän puheensa
viittasivat vain siihen, millä tavoin periaatteiden ymmärtäminen
tapahtuu kultivointiharjoituksen prosessissa. Mitä tulee tähän periaatteeseen, jotkut ymmärtävät sen kerralla, kun taas toiset valaistuvat
siihen ja ymmärtävät sen asteittain. Onko sillä mitään väliä, kuinka sen
käsittää? On parempi, jos joku pystyy ymmärtämään kerralla, mutta on
myös aivan hyväksyttävää valaistua siihen asteittain. Eikö kummassakin
tapauksessa ole kyse valaistumisesta? Molemmat valaistumisen muodot
toimivat, joten kumpikaan ei ole väärässä.
Henkilö, jonka synnynnäinen perusta on mahtava
Minkälainen on ”henkilö, jonka synnynnäinen perusta on mahtava”.
Tällainen henkilö eroaa sellaisesta, jolla on vain ”hyvä” tai ”huono”
perusta. On äärimmäisen vaikea löytää ihmistä, jonka synnynnäinen
perusta olisi mahtava. Vain hyvin pitkän aikavälin jälkeen syntyy
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tällainen henkilö. Tietysti hänellä täytyy olla ennen kaikkea suuri määrä
hyvettä – hänen valkean aineensa kentän täytyy olla valtava. Tämä on
varmaa. Samalla hänen täytyy pystyä kestämään kaikkein raskaimpia
koettelemuksia. Hänen sietokykynsä ja kärsivällisyytensä (Rěn) on
oltava suuri, hänen täytyy pystyä tekemään uhrauksia sekä ylläpitämään
hyvettään, hänen valaistumiskykynsä on oltava hyvä ja niin edelleen.
Mitä ovat kaikkein raskaimmat koettelemukset? Buddhalaisuudessa
uskotaan, että ihmisenä oleminen on kärsimystä – ihmisinä teidän on
kärsittävä. Sen mukaan kaikkien muiden ulottuvuuksien olennoilla ei
ole tavallista ihmisruumista. Näin ollen ne eivät sairastu; niillä ei ole
ongelmia syntymästä, vanhuudesta, sairaudesta ja kuolemasta. Tällaiset
kärsimykset eivät kuulu niille. Toisten ulottuvuuksien asukkaat voivat
leijailla ilmassa, ne ovat painottomia, ja kaikki on niille mahtavaa.
Tavallisilla ihmisillä on mainittuja ongelmia juuri tämän ruumiinsa
vuoksi. He eivät kestä kylmyyttä, kuumuutta, janoa, nälkää tai väsymystä,
ja lisäksi ovat syntymä, vanhuus, sairaus ja kuolema. Joka tapauksessa
se ei ole miellyttävää.
206
Luin eräästä sanomalehdestä, että Tangshanin maanjäristys
aiheutti monia kuolonuhreja, mutta joitakin ihmisiä onnistuttiin
elvyttämään. Näille ihmisille järjestettiin erityinen tutkimus, ja heiltä
kysyttiin, miltä heistä tuntui kuoleman saapuessa. Yllättäen he kaikki
puhuivat samasta erikoislaatuisesta tilanteesta. Kuoleman hetkellä
he eivät tunteneet lainkaan pelkoa; päinvastoin, he kokivat äkillisen
helpotuksen tunteen ja eräänlaisen nousevan innostuksen. Jotkut
heistä tunsivat vapautuneensa yhtäkkiä ruumiinsa kahleista, aivan kuin
he kohoaisivat keveästi ja ihanasti ylöspäin. He jopa näkivät oman
ruumiinsa; jotkut näkivät olentoja toisissa ulottuvuuksissa, ja osa heistä
jopa matkasi erilaisiin paikkoihin. Kaikki mainitsivat kokeneensa juuri
tällä hetkellä helpotuksen ja nousevan innostuksen, eivätkä he kärsineet
millään lailla. Tämä viittaa siihen, että ihmisruumiin omaaminen
tarkoittaa jo itsessään kärsimystä. Koska kaikki ovat kuitenkin syntyneet
samalla tavoin tähän maailmaan äitinsä kohdusta, kukaan ei enää
huomaa, että kyse on kärsimyksestä.
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Sanoin, että henkilön täytyy kestää kaikkein raskaimpia koettelemuksia. Yhtenä päivänä mainitsin myös, että ihmiskunnan
käsitys aika-avaruudesta on erilainen kuin toisissa, laajemmissa
aika-avaruuksissa. Täällä yksi shíchen on kaksi tuntia, kun se toisen
ulottuvuuden olennoille on kokonainen vuosi. Jos henkilö kultivoi
näissä ankarissa olosuhteissa, häntä pidetään todella mahtavana.
Hän haluaa saavuttaa Taon ja harjoittaa kultivointia, joten heidän
näkökulmastaan hän on kerrassaan ihailtava. Kaikesta kärsimyksestään
huolimatta hän ei ole menettänyt alkuperäistä luontoaan ja haluaa
edelleenkin palata alkuperäänsä kultivoimalla. Miksi harjoittajia voidaan
auttaa ehdoitta? Juuri tämän vuoksi. Kun joku istuu meditaatiossa koko
yön tavallisten ihmisten ulottuvuudessa, toiset sanovat sen nähdessään,
että tätä henkilöä on todellakin ihailtava, koska hän on istunut jo kuusi
vuotta. Tämä johtuu siitä, että meidän kaksi tuntiamme vastaa siellä yhtä
vuotta. Ihmiskuntamme ulottuvuus on äärimmäisen erikoislaatuinen.
Kuinka kestetään ”kaikkein raskaimpia koettelemuksia”? Annan
teille havainnollistavan esimerkin. Eräänä päivänä henkilö lähtee töihin,
eikä hänen työpaikallaan mene hyvin. Sen täytyy tehdä jotain ylimääräiselle henkilöstölleen. Työpaikalla järjestetään organisaatiouudistus, ja
sinne palkataan ulkoista työvoimaa. Tarpeeton henkilöstö irtisanotaan,
ja tämä henkilö on yksi niistä, joiden riisikulho viedään yhtäkkiä
pöydästä. Miltä se hänestä tuntuu? Nyt hänellä ei ole toimeentuloa –
kuinka hän elättää perheensä? Hän ei osaa tehdä mitään muuta, joten
masentuneena hän lähtee kotiin. Heti kotiin palattuaan hän löytää
samassa asunnossa asuvan vanhempansa vakavasti sairaana, joten
kovan stressin alaisena hän lähtee viemään vanhusta sairaalaan. Hän
näkee paljon vaivaa saadakseen lainattua rahaa sairaalakustannuksiin ja
palaa jälleen kotiin hakemaan vanhemmalleen joitakin tavaroita. Heti,
kun hän on päässyt ovesta sisään, luokanopettaja tulee koputtamaan
siihen: ”Lapsenne on loukannut erästä oppilasta tappelussa. Tulkaa
kiireesti selvittämään tilannetta.” Kun asiaa on selvitetty, hän palaa taas
kotiin ja istuu aloilleen, ja silloin puhelin soi: ”Vaimollasi on suhde.”
Tietenkään te ette joudu tähän tilanteeseen. Keskimääräinen ihminen
ei pystyisi kestämään tällaisia vaikeuksia ja ajattelisi: ”Minkä vuoksi
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edes elän? Menen hakemaan köyden ja hirtän itseni – minulle riittää!
On aika päättää tämä kaikki!” Tarkoitan sitä, että henkilön täytyy pystyä
kestämään kaikkein raskaimpia koettelemuksia, eikä niiden tietenkään
tarvitse ilmetä tässä muodossa. Kuitenkaan juonittelut ihmisten välillä,
luonteenlaatuanne koettelevat jännitteet sekä kilpailu oman edun
puolesta eivät ole paljon helpompia asioita kuin tällaiset ongelmat.
Monet ihmiset elävät vain kunniansa vuoksi ja hirttävät itsensä, kun asiat
muuttuvat sietämättömiksi. Niinpä meidän täytyy harjoittaa kultivointia
tässä monimutkaisessa ympäristössä ja pystyä kestämään kaikkein
raskaimpia koettelemuksia. Samalla suuren kärsivällisyyden on asuttava
sydämessämme.
Minkälaista on ”suuri kärsivällisyys”? Ensimmäinen asia, johon
teidän harjoittajina on pystyttävä, on tämä: ette saa lyödä takaisin, kun
joku lyö teitä, ettekä saa vastata loukkauksiin loukkauksilla. Teidän
täytyy harjoittaa Rěniä. Jos ette pysty tähän, millä perusteella kutsutte
itseänne harjoittajiksi? Jotkut sanovat: ”Kärsivällisyyden harjoittaminen on todella vaikeaa. Malttini on niin huono.” Jos malttinne
on huono, teidän tulee parantaa sitä, sillä harjoittajien on pystyttävä
harjoittamaan Rěniä. Jotkut ihmiset raivostuvat myös silloin, kun
he opettavat lapsilleen kuria. He huutavat ja järjestävät varsinaisen
kohtauksen. Teidän ei tarvitse olla tällaisia kasvattaessanne lapsia;
teidän ei todellakaan pitäisi suuttua. Voitte opettaa lapsianne järkevästi
ja hyväntahtoisesti, ja tämä on ainoa tapa, jolla voitte todella opettaa
heitä kunnolla. Jos ette pysty pääsemään edes pikkuasioiden yli ja
menetätte malttinne helposti, kuinka voitte kuvitella, että gonginne
kasvaisi? Jotkut ihmiset sanovat: ”Jos joku potkaisee minua kävellessäni
kadulla, pystyn sietämään sen, sillä kukaan ei tunne minua.” Sanoisin,
ettei tämä vielä riitä. Kenties joku läimäyttää teitä jonain päivänä
pari kertaa kasvoille sellaisen ihmisen edessä, jonka kaikkein vähiten
haluaisitte näkevän. Tällaista voi tapahtua, jotta nähdään, kuinka
käyttäydytte ja pystyttekö sietämään nöyryytystä. Kenties voitte
sietää sen, mutta mielessänne ette pääse asian yli. Tämä ei vielä riitä.
Tiedättehän, että kun henkilö saavuttaa arhatin tason, hänen sydäntään
eivät hämmennä enää mitkään asiat. Hän ei ota sydämeensä ainuttakaan
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tavallisten ihmisten asiaa, ja hän on aina hyvällä tuulella. Vaikka hän
kärsisi kuinka paljon menetyksiä tahansa, hän hymyilee huolettomana.
Jos aidosti pystytte tähän, olette saavuttaneet arhatin tason alkuvaiheen
Hedelmän.
Jotkut ovat sanoneet: ”Jos osoitamme niin suurta kärsivällisyyttä,
tavalliset ihmiset kutsuvat meitä liian pelkurimaisiksi ja sanovat, että
annamme käyttää itseämme hyväksi.” Minä en kutsu tätä pelkuruudeksi.
Ajatelkaapa – jopa tavallisten ihmisten keskuudessa vanhukset sekä
korkeasti koulutetut ihmiset harjoittavat itsehillintää eivätkä vajoa
toisen henkilön tasolle. Tämän pitäisi päteä vieläkin enemmän meidän
harjoittajiimme. Kuinka sitä voisi pitää pelkuruutena? Sanoisin,
että kyse on suuren kärsivällisyytenne ja vahvan tahdonvoimanne
ilmentymästä. Vain gongin harjoittajalla voi olla niin suunnatonta
kärsivällisyyttä sydämessään. On olemassa eräs sanonta: ”Kun tavallinen
ihminen joutuu häpeään, hän vetää miekkansa esiin taistellakseen.”
Tavalliselle ihmiselle se on vain luonnollista: ”Kun sinä loukkaat
minua, minä loukkaan sinua, ja kun sinä lyöt minua, minä lyön takaisin.”
Tavallinen ihminen on yksinkertaisesti tällainen. Voisiko häntä kutsua
harjoittajaksi? Jos tahtonne ei ole luja ja jos ette pysty hillitsemään
itseänne, ette onnistu käyttäytymään tilanteessa oikein.
Tiedättehän, että muinaisina aikoina eli mies nimeltä Han Xin,
207
jonka sanotaan olleen erittäin lahjakas. Hän oli keisari Liu Bangin
pääkenraali ja suorastaan valtion tukipylväs. Miksi hän pystyi suuriin
saavutuksiin? Varhaisista vuosistaan lähtien Han Xin oli poikkeuksellinen ihminen. Tarina kertoo, kuinka Han Xinia nöyryytettiin
käskemällä hänet ryömimään erään henkilön jalkojen välistä. Han
Xin harjoitti jo nuoruudessaan kamppailulajeja, ja kamppailulajien
harjoittaja kantoi aina mukanaan miekkaa. Eräänä päivänä, kun hän
oli kävelemässä kadulla, paikallinen roisto astui hänen eteensä kädet
lanteillaan: ”Miksi kannat tuota miekkaa? Uskaltaisitko tappaa miehen?
Jos uskallat, katkaise pääni.” Samalla hän ojensi päänsä Han Xinin eteen.
Han Xin sanoi: ”Miksi minä haluaisin katkaista pääsi?” Myös näinä
aikoina tappamisesta ilmoitettiin virkavallalle, ja siitä piti maksaa omalla
hengellä. Kuinka kukaan olisi voinut kevytmielisesti tappaa muita
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ihmisiä? Kun roisto näki, ettei Han Xin rohjennut tappaa häntä, hän
sanoi: ”Kun et kerran uskalla tappaa minua, ryömi jalkojeni välistä”, ja
Han Xin todella teki niin. Tämä osoittaa, että Han Xinilla oli ihailtavaa
kärsivällisyyttä. Hän ei ollut aivan tavanomainen ihminen, joten hän
pystyi suuriin saavutuksiin. ”Ihminen elää ennen kaikkea kunniansa
vuoksi” – nämä ovat tavallisten ihmisten sanoja. Ajatelkaapa, eikö
elämä ole silloin uuvuttavaa? Eikö se ole katkeraa? Onko se todella sen
arvoista? Kaikesta huolimatta Han Xin oli tavallinen ihminen; harjoittajina meidän pitäisi olla vielä paljon vahvempia kuin hän. Meidän
päämäärämme on nousta tavallisten ihmisten tason yläpuolelle sekä
edistyä yhä korkeammille tasoille. Me emme joudu samanlaiseen
tilanteeseen, mutta nöyryytys ja harmit, joita harjoittaja kestää
tavallisten ihmisten keskuudessa, eivät välttämättä ole sen helpompia.
Sanoisin, että xīnxìngiänne koettelevat ristiriidat ihmisten välillä eivät
ole lievempiä, vaan ne voivat olla jopa hankalampia. Tämäkin on hyvin
vaikeaa.
Samalla harjoittajan täytyy pystyä tekemään uhrauksia – päästämään
irti kaikista erilaisista tavallisten ihmisten kiintymyksistä ja haluista.
Sitä on mahdotonta tehdä kerralla, mutta pystymme siihen asteittain.
Jos pystyisitte siihen tänään, olisitte buddhia jo nyt. Kultivoinnin
harjoittaminen ottaa aikaa, mutta teidän ei tule veltostua. Jos sanotte:
”Mestari sanoi, että kultivointi ottaa aikaa, joten otetaanpa siihen
aikaa”, tämä ei käy päinsä! Teidän täytyy asettaa itsellenne tiukkoja
vaatimuksia. Buddha-Fa’n kultivoinnissa teidän on edistyttävä urheasti
ja tunnollisesti.
Teidän täytyy pystyä myös säilyttämään hyvettänne ja vartioimaan
xīnxìngiänne, ettekä voi toimia harkitsemattomasti. Ette voi vain tehdä
kevytmielisesti kaikkea sitä, mitä haluaisitte – teidän täytyy pystyä
ylläpitämään luonteenlaatuanne. Tavallisten ihmisten keskuudessa on
yleinen sanonta: ”Kerää hyvettä tekemällä hyviä tekoja.” Harjoittajan
tarkoitus ei ole kerätä hyvettä, vaan kyse on sen säilyttämisestä. Miksi
painotamme hyveen säilyttämistä? Koska olemme nähneet tämän:
tavalliset ihmiset uskovat hyveen kartuttamiseen, ja kun he ovat kartuttaneet sitä ja tehneet hyviä tekoja, he saavat seuraavassa elämässään
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hyviä asioita. Tämä ongelma ei kuulu meille; jos kultivointinne
onnistuu ja saavutatte Taon, kysymystä seuraavasta elämästä ei ole.
Kun puhumme täällä ”hyveen säilyttämisestä”, siihen liittyy myös toinen
merkitys. Nämä kaksi eri ainetta, joita kannamme kehossamme, eivät
ole kertyneet vain yhden elämän aikana – ne ovat perintöä valtavan
pitkältä ajanjaksolta. Vaikka ajaisitte polkupyörällä koko kaupungin
halki, ette välttämättä löytäisi tilaisuuksia hyviin tekoihin. Ja vaikka
tekisitte niin joka päivä, ehkä ette kuitenkaan löytäisi mitään.
Asiaan liittyy vielä eräs merkitys. Henkilön, joka aikoo kartuttaa
hyvettä, on syytä tietää siitä. Kenties pidätte jotakin asiaa hyvänä,
mutta jos teette sen, ehkä se osoittautuukin vääräksi teoksi. Tai jos
sekaannutte johonkin, jota itse pidätte pahana tekona, se olisikin
osoittautunut hyväksi asiaksi. Mistä tämä johtuu? Siitä, ettette pysty
näkemään perimmäisiä syy-seuraussuhteita. Lait hallitsevat tavallisten
ihmisten asioita, eikä tässä ole sinänsä mitään vikaa. Mutta harjoittajana oleminen on epätavallinen asia, joten epätavallisina henkilöinä
teidän täytyy mukautua epätavallisiin periaatteisiin, ettekä voi arvioida
asioita tavallisten ihmisten perusteilla. Jos ette tiedä jonkin asian
taustalla vaikuttavia syy-seuraussuhteita, toimitte helposti väärin.
Tämän vuoksi puhumme ei-toiminnasta (wúwéi), ettekä voi tehdä
mitä vain haluatte. Jotkut sanovat: ”Haluan vain laittaa pahantekijät
kuriin.” Sanoisin, että siinä tapauksessa teidän on ehkä parasta ryhtyä
poliiseiksi. Tästä huolimatta emme pyydä teitä vain katsomaan vierestä,
jos näette esimerkiksi murhan tai tuhopolton. Tarkoitan vain sitä, että
kun ihmisillä on ristiriitoja toistensa kanssa – kun joku lyö toista, tai
tämä toinen henkilö potkaisee häntä – on mahdollista, että toinen heistä
oli menneisyydessä jäänyt toiselle velkaa, ja nyt he olivat selvittämässä
velkaansa. Jos sekaannutte siihen estääksenne asian, he eivät onnistu
tasaamaan tilejään, vaan heidän täytyy tehdä se uudestaan seuraavalla
kerralla. Tämä tarkoittaa, ettette pysty näkemään taustalla vaikuttavia
syy-seuraussuhteita, ja olette vaarassa toimia väärin ja menettää hyvettä.
Sillä ei ole väliä, että tavalliset ihmiset sekaantuvat tavallisten
ihmisten asioihin. He käyttävät tavallisten ihmisten periaatteita
arviointiperusteina. Teidän täytyy käyttää arvioinnissanne korkeampia
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periaatteita. Luonteenlaadussanne on vikaa, jos ette tee mitään
nähdessänne vaikkapa murhan tai tuhopolton. Kuinka voisitte muussa
tapauksessa osoittaa olevanne hyviä ihmisiä? Jos ette tee mitään
edes murhan tai tuhopolton kaltaisille asioille, mille sitten tekisitte
jotain? Tähän liittyen on kuitenkin mainittava, että näillä asioilla ei ole
paljonkaan tekemistä meidän harjoittajiemme kanssa, joten niitä ei ole
välttämättä järjestetty teidän varallenne, ja on luultavaa, ettette joudu
kohtaamaan niitä. Kun puhumme hyveen säilyttämisestä, sen tavoite on
saada teidät välttämään virheiden tekemistä. Ehkä puututte johonkin
asiaan vain vähän, mutta kyse voi kaikesta huolimatta olla pahasta
teosta, ja näin ollen menetätte hyvettä. Jos menetätte sitä, kuinka voitte
kohottaa tasoanne? Kuinka saavutatte lopullisen päämääränne? Siihen
liittyy tällaisia kysymyksiä. Lisäksi valaistumiskykynne on oltava hyvä.
Jos synnynnäinen perustanne on hyvä, se voi tehdä myös valaistumiskyvystänne hyvän, ja ympäristötekijöilläkin on vaikutusta.
Sanomme myös tämän: jos jokainen meistä kultivoi sisäisesti omaa
itseään, tarkastelee oman luonteenlaatunsa tasoa sekä väärin tehtyään
etsii syitä omasta itsestään – jotta seuraavalla yrityksellä asiat sujuisivat
paremmin – ja jos aina ajattelemme toisia ennen kuin toimimme,
ihmisten yhteiskunta muuttuu paremmaksi, moraalin taso kohoaa
jälleen, ihmiset ovat kohteliaampia toisilleen ja yleinen järjestys paranee.
Kenties edes poliiseille ei olisi tarvetta. Ketään ei täytyisi hallita ulkoisin
keinoin, sillä kaikki hillitsisivät omaa itseään ja etsisivät parannettavaa
sisimmästään. Eikö se olisi hienoa? Tiedätte, kuinka lait ja asetukset
muuttuvat ajan myötä yhä perusteellisemmiksi ja tiukemmiksi. Miksi
ihmiset kuitenkin tekevät pahaa? Miksi he eivät kunnioita lakia? Koska
heidän sydäntään ei voi hallita, ja kun kukaan ei ole näkemässä, he
tekevät edelleenkin pahoja asioita. Jos jokainen kultivoi sisäisesti, kaikki
on aivan toisin. Silloin muita ei ole tarvetta puolustaa vääryyksiä vastaan.
Tätä Fa’ta on mahdollista opettaa vain tälle tasolle asti. Omasta
kultivoinnistanne riippuu, voitteko saavuttaa korkeampia asioita.
Joidenkin ihmisten esittämistä kysymyksistä on tullut yhä käytännöllisempiä. Jos vastaisin kysymyksiin päivittäisestä elämästänne, mitä teille
jäisi kultivoitavaksi? Teidän täytyy harjoittaa kultivointia ja valaistua
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asioihin itsenäisesti. Jos kertoisin teille kaiken, teillä ei olisi enää
mitään kultivoitavaa. Onneksi Dafa on jo julkistettu, ja voitte perustaa
toimintanne Suureen Lakiin.
***
Luulenpa, että Fa-opetukseni aika on käymässä vähiin. Näin ollen
haluan jättää kaikille aitoja asioita, jotta Fa voi ohjata teitä tulevassa
kultivointiharjoituksessanne. Fa’ta opettaessani olen alusta lähtien
painottanut vastuutani teille ja yhteiskunnalle, ja olemme todella
pystyneet seuraamaan tätä periaatetta. En ota kantaa itse tuloksiin –
yleinen mielipide tulee kertomaan niistä. Tavoitteeni on ollut levittää
Dafaa avoimesti, jotta useammat ihmiset voisivat hyötyä siitä, ja jotta
ne ihmiset, jotka aidosti haluavat harjoittaa kultivointia, voisivat edistyä
tätä Fa’ta seuraamalla sekä kultivoida ylös korkeille tasoille. Fa’ta opettaessamme olemme samalla selittäneet periaatteita, joiden mukaan
ihmisen tulisi toimia. Toivon, että luentosarjani jälkeen – vaikka
jotkut eivät pystyisi kultivoimaan tämän Dafan mukaisesti – he voivat
vähintäänkin olla hyviä ihmisiä. Siitä on hyötyä koko yhteiskunnalle. Itse
asiassa ymmärrätte jo nyt, kuinka voitte olla hyviä ihmisiä, ja kurssin
jälkeen myös kykenette siihen.
Fa’ta levittäessämme olemme kohdanneet myös esteitä, ja eri
suunnista tulevat häiriöt ovat niin ikään olleet varsin merkittäviä.
Järjestäjiemme ja eri alojen vastuuhenkilöiden tärkeän tuen sekä yhteistyökumppaneidemme työpanoksen ansiosta luentosarjamme ovat olleet
suhteellisen menestyksekkäitä.
Kaikki se, mitä olen ottanut esille luentojeni aikana, on tarkoitettu
ohjaamaan kultivointianne kohti korkeita tasoja. Kukaan ei ole aiemmin
kertonut näistä asioista Lakia opettaessaan. Me olemme paljastaneet
ne erittäin selvästi, ja olemme kertoneet niiden suhteesta moderniin
tieteeseen sekä siihen tieteelliseen tietoon, jota ihmiskehosta on tänä
päivänä. Lisäksi olemme puhuneet niistä hyvin korkealla tasolla. Teen
tämän ennen kaikkea teidän vuoksenne, jotta voisitte todella saada Fa’n
tulevaisuudessa ja kohottaa itseänne kultivointiharjoituksen myötä
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– tämä on lähtökohtani. Fa’ta ja harjoituksia opettaessani monet ovat
olleet sitä mieltä, että Fa on oikein hyvä, mutta sitä on vaikea noudattaa
käytännössä. Luulen, että sen vaikeus riippuu henkilöstä itsestään.
Keskimääräinen, tavallinen ihminen ei halua kultivoida, ja hänestä
kultivointi on aivan liian vaikeaa, käsittämätöntä tai mahdotonta.
Tällainen on tavallinen ihminen; hän ei halua kultivoida, joten hän
voi pitää sitä liian vaikeana. Laotse sanoi: ”Kun viisas henkilö kuulee
Taon, hän harjoittaa sitä herkeämättä. Kun keskimääräinen henkilö
kuulee Taon, hän vuoroin harjoittaa sitä, vuoroin ei. Kun typerä henkilö
kuulee Taon, hän purskahtaa nauruun. Jos hän ei nauraisi, se ei olisi
Tao.” Sanoisin, että todelliselle harjoittajalle se on helppoa; kyse ei
ole mistään mahdottomasta tehtävästä. Itse asiassa monet vanhoista
oppilaistamme, olivatpa he tänään paikalla tai eivät, ovat jo saavuttaneet
varsin korkeita tasoja kultivointiharjoituksessaan. En ole puhunut tästä
teille aiemmin, sillä pelkäsin joidenkin muodostavan kiintymyksiä tai
tulevan omahyväisiksi, millä olisi vaikutusta gong-voimanne kasvuun.
Aidosti päättäväinen harjoittaja pystyy kestämään kaikenlaisia asioita
sekä luopumaan kiintymyksistään kaikenlaisiin henkilökohtaisiin
etuihin; hän pystyy suhtautumaan niihin kevyesti. Kunhan vain
pystytte tähän, se ei ole vaikeaa. Ne, jotka sanovat sen olevan vaikeaa,
ovat nimenomaan niitä, jotka eivät voi päästää irti näistä asioista.
Tämän menetelmän mukainen kultivointiharjoitus ei itsessään ole
hankalaa, eikä tason kohottaminen sinänsä ole vaikeaa. Tuskallista on
tästä inhimillisestä mielenlaadusta luopuminen, ja siksi sen sanotaan
olevan vaikeaa. Syy on siinä, että käytännöllisten etujen edessä on
toki vaikea luopua niistä. Kaikki hyödyt ovat silmienne edessä, joten
kuinka päästätte irti näistä kiintymyksistä? Sitä pidetään vaikeana, ja
vaikeus onkin juuri tässä. Jos emme pysty harjoittamaan kärsivällisyyttä ja edes pitämään itseämme harjoittajina niissä tilanteissa, kun
ihmisten välille puhkeaa ristiriitoja, sanoisin, ettei se käy päinsä. Kun
itse harjoitin menneisyydessä kultivointia, monet korkean tason
henkilöt lausuivat minulle nämä sanat: ”Sitä on vaikea kestää, mutta
sen pystyy kestämään. Sitä on vaikea tehdä, mutta sen pystyy tekemään.”
Niin se todella on. Miksi ette kokeilisi sitä kotiin palattuanne?
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Kun kohtaatte onnettomuuden tai olette vaikeuksien keskellä, yrittäkää
sitä. Kun jotakin on vaikea kestää, koettakaa kestää se. Kun jokin
vaikuttaa mahdottomalta, tai sen sanotaan olevan vaikeaa, voitte ainakin
kokeilla ja ottaa selvää, onko se tosiaan mahdotonta. Jos todella pystytte
siihen, huomaatte, että ”ohitettuanne varjoisat pajut näette kukkien
loiston ja seuraavan kylän taivaanrannassa”!
Koska olen puhunut jo niin paljon, teidän on vaikea muistaa kaikkea.
Haluan lopuksi vielä lausua muutaman sanan. Toivon, että tulevassa
kultivoinnissanne jokainen teistä pitää itseään harjoittajana ja todella
jatkaa kultivointiharjoitustaan. Toivon, että niin uudet kuin vanhatkin
oppilaat pystyvät kultivoimaan Dafassa sekä saavuttamaan täydellistymisen! Toivon, että kotiin palattuaan jokainen teistä käyttää aikansa
parhaimmalla mahdollisella tavalla aidon kultivoinnin harjoittamiseen.

•
”Pintapuolisesti Zhuan Falun ei ole hienostunutta kieltä. Se ei kenties
edes noudata [kiinan] nykyaikaista kielioppia. Jos kuitenkin käyttäisin
nykyaikaista kielioppia tämän Dafan kirjan järjestämiseen, esille nousisi
eräs vakava ongelma. Vaikka kirjan kieli olisikin silloin standardinmukaista ja hienostunutta, se ei kattaisi syvällisempää ja korkeampaa
sisältöä. Tämä johtuu siitä, että nykyaikainen, standardoitu käsitteistö
ei voi ilmaista Dafan opastusta erilaisilla korkeilla tasoilla eikä Fa’n
ilmenemistä kullakin tasolla. Se ei myöskään kykenisi aikaansaamaan
kultivoijien alkuperäiskehon ja gongin muuntumista eikä muita
vastaavia perustavanlaatuisia muutoksia.”
Li Hongzhi
5. tammikuuta 1996
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Kääntäjien lisäämät viitteet
1

Kiin. lúnyǔ – “kielellinen selitys” (myös Konfutsen ”Keskustelujen” kiinankielinen
nimi).

2

Kiin. fǎ – Laki, luonnonlaki, tie, periaatteet. Tässä käännöksessä sanoja Fa, dharma
ja Laki käytetään rinnakkain; ne tarkoittavat samaa asiaa eri kielillä. (Fófǎ =
Buddha-Laki)

3

Sanskr. sūtra – buddhalainen kirjoitus.

4

Kiin. Zhēn 真 – Shàn 善 – Rěn 忍 — zhēn = totuus, totuudenmukaisuus; shàn
= laupeus, myötätunto, hyvyys, hyväntahtoisuus, kiltteys; rěn = kärsivällisyys,
sietokyky, pitkämielisyys, pidättyvyys, itsehillintä.

5

Tao – 1. “Tie”, kirjoitetaan myös muodossa Dao; 2. valaistunut olento, joka on
”saavuttanut Taon”.

6

Sanskr. dharma – Laki.

7

Kiin. qìgōng (laus. chi-kung) – nykyaikainen yleiskäsite perinteisille kiinalaisille
menetelmille, joissa harjoitetaan mm. qi-energiaa eli ”elämänvoimaa”. Kiinassa on
monia erilaisia qigong-koulukuntia.

8

Kiin. xiūliàn – ”kultivointiharjoitus”; xiū tarkoittaa henkistä kultivointia,
”korjaamista” tai ”kuntoon laittamista”; liàn tarkoittaa menetelmän (gōng)
harjoittamista, ”takomista” tai ”karaisemista”.

9

Kiin. Dàfǎ – ”Suuri Laki” tai ”Suuri Tie”.

10

Kiin. yuánfèn – karminen suhde, predestinaatio.

11

Kiin. xīnxìng (laus. shin-shing) – xīn = ”sydän / mieli”; xìng = perimmäinen luonne.
Xīnxìng tarkoittaa henkilön moraalista luonteenlaatua, ”sydämen luonnetta”.

12

Kiin. chángrén. Ilmaisu viittaa ihmisiin, jotka eivät ole omistautuneet kultivoinnille.

13

Kiin. fójiā (engl. the Buddha School) – voidaan suomentaa myös ”Buddha-opiksi”,
”Buddha-kouluksi”, ”Buddha-klaaniksi” tai ”Buddha-perheeksi”; ei viittaa buddhalaisuuteen uskontona.

14

Kiin. yèlì – tässä käännöksessä käytetään vakiintunutta sanskritinkielistä käsitettä
kárma. Sama pätee moniin muihin kiinankielisiin termeihin.

15

Kiin. nán – ”koettelemus”, ”vastoinkäyminen”, ”epäonni”.

16
17

Kiin. yǔzhòu kōngjiān (engl. space of the universe). Voidaan kääntää myös
”maailmankaikkeuden avaruudeksi”.
Kiin. shífāng shìjìe – ”Kymmensuuntainen maailma” on buddhalainen käsite, joka
kuvaa maailmankaikkeutta.
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18

Kiin. xìnxī – qigongin erityistermi, joka viittaa tietynlaisiin energian, vaikutteiden
ja informaation muotoihin, joita voidaan välittää toisille ja jotka kerääntyvät
henkilön kehoon.

19

Kiin. qì (laus. chi) – kiinalaisen ajattelun mukaan aineellista energiaa, jota on
sekä positiivisessa että negatiivisessa muodossa. Qi’tä on niin luonnossa kuin
ihmiskehossakin, ja esimerkiksi akupunktion ajatellaan perustuvan sen säätelyyn.
Usein qì käännetään ”elämänvoimaksi” tai ”-hengeksi”. Gongiin verrattuna se on
alempi energiamuoto.

20

Buddhalaisen käsityksen mukaan ihminen on saṃsārassa (jälleensyntymien kiertokulussa), ellei hän ole poistunut ”Kolmesta maailmasta” eli päässyt maallisen Fa’n
toiselle puolen.

21

Kiin. gāonéngliàng wùzhì.

22

Kiin. gōng (laus. kung) – tämä käsite merkitsee Falun Gongissa ensisijaisesti:
1. kultivoinnin myötä kehittyvää energiaa; 2. harjoitusmenetelmää, joka kehittää
tällaista energiaa.

23

Kiin. shǒufǎ – ”manuaalinen/ruumiillinen tekniikka”, ”taito”, ”liikesarjat”.

24

Zhuan Falunissa on yhdeksän luentoa; se on koostettu luentosarjoista, joiden
kymmenes luento oli tavallisesti omistettu kysymyksille ja vastauksille.

25

Zen on buddhalainen koulukunta, jonka intialainen munkki Bodhidharma toi
Kiinaan 500-luvulla. Myöhemmin se levisi erityisesti Japaniin.

26

Sanskr. dharma – ”Laki” tai ”Tie”; buddhalaisuuden näkökulmasta buddha
Sakyamunin opetukset.

27

Śākyamuni – buddhalaisuuden ”perustaja” Siddhartha Gautama (n. 563–483 eKr.).

28

Oik. “kaivautunut härän sarveen” – kiinalainen sanonta.

29

Patriarkka Huineng eli vuosina 638–713 jKr.

30

Kiin. bàng hē – viittaa kahteen Zen-buddhalaisuudessa käytettyyn toimintatapaan,
joilla vältetään sanallinen vastaus kysymykseen: bàng on kepinisku ja hē eräänlaista
kurkulla tuotettua rahinaa.

31
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Tathāgata (kiin. rúlái) – nimike valaistuneelle olennolle, joka on saavuttanut
”Hedelmän” Buddha-järjestelmässä; bodhisattvan ja arhatin tasojen yläpuolella.

32

Kiin. kāigōng – ”gongin avautuminen”, vapautuminen, täydellinen valaistuminen.

33

Timanttisūtra – buddhalaisuuden muinainen pyhä kirjoitus.

34

Sanskr. sukhavati – ”täydellisen autuuden puhdas maa”; kutsutaan myös buddha
Amitābhan paratiisiksi.
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35

Kiin. yuánshén – alkusielu jaetaan pääsieluun eli päätajuntaan (kiin. zhǔ yuánshén)
sekä apusieluun eli aputajuntaan (fù yuánshén). Perinteisen kiinalaisen ajattelun
mukaan kehossa asuu useita henkiä tai sieluja, jotka hallinnoivat sen eri toimintoja.

36

Buddha Sakyamunin mukaan ”dharman lopun aika” alkaisi 500 vuotta hänen
kuolemansa jälkeen, eikä hänen opettamansa dharma voisi enää tällöin pelastaa
ihmisiä.

37

Viittaa mahāyāna-buddhalaisuuden (”suuren vaunun”) koulukuntaan, joka osoittaa
kunnioitustaan erityisesti buddha Amitābhalle.

38

Kirj. ”Taivaan tasanne” – yksi tärkeimmistä mahāyāna-buddhalaisuuden
koulukunnista Kiinassa.

39

Kirj. ”Kukkaseppele” – toinen kiinalainen mahāyāna-koulukunta.

40

Buddha-järjestelmään kuuluva esoteerinen harjoitusmenetelmä.

41

Viisi elementtiä (wǔxíng): metalli, puu, vesi, tuli ja maa. Kiinalaisessa ajattelussa ne
ymmärretään ennen kaikkea dynaamisiksi voimiksi tai energiaprosesseiksi, joiden
vuorovaikutus säätelee erilaisia kiertokulkuja.

42

Kiin. guǒwèi – ”Hedelmä-status”, Saavutusaste; kuvaa saavutettua tasoa, henkistä
aikaansaannosta.

43

Kiin. dàojiā (engl. the Tao School) – voidaan suomentaa myös ”Tao-opiksi”,
”Tao-kouluksi”, ”Tao-klaaniksi” tai ”Tao-perheeksi”. Toinen kahdesta suuresta
kultivointijärjestelmästä; käsittää mm. taolaisuuden erilaiset tiet ja koulukunnat.

44

Kiin. dé (laus. də) – ”hyve”, ”ansio”; arvokasta valkeaa ainetta, jota karttuu toisessa
ulottuvuudessa.

45

Lei Feng (laus. Lei Fong) (1940–1962) – kiinalaisten moraalinen esikuva
1960-luvulla; sotilas, joka oli aina valmis uhrautumaan toisten puolesta.

46

Kiin. zhēnrén – myös ”oikea/todellinen henkilö”. Kuvaa Tao-järjestelmässä henkilöä,
joka on valaistunut sekä saavuttanut Taon ja kuolemattomuuden.

47

Kiin. fǎlún dàfǎ – ”Lakipyörän suuri tie”.

48

Kiin. míxìn – ”sokea usko”; nyky-Kiinassa halventava käsite, jota on käytetty muun
muassa leimaamaan kaikkia uskomuksia ja ajattelutapoja, jotka eivät sovi
materialistiseen maailmankuvaan.

49

Sanskr. kalpa (kiin. jié) – kosminen kausi (aioni); buddhalaisen kosmologian
mukaan aikaväli, joka kestää yhden maailmankaikkeuden luomisesta seuraavaan.

50

Kiin. fùtǐ – ”kehoon kiinnittynyt”; ihmiskehoon takertunut olento toisessa
ulottuvuudessa.

51

Kiin. tàijí – ”ylin huippu”; absoluutti; Tao-järjestelmän symboli, tunnetaan yleisesti
”yin/yang -symbolina”.
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52

Kiin. hétú ja luòshū – ”(Keltaisen) joen diagrammi” ja ”Luo-joen piirtokirjoitus”;
numerologisia diagrammeja, ”maagisia neliöitä”, jotka tunnettiin muinaisessa
Kiinassa. Niiden ajatellaan kertovan luonnon muutoksista.

53

I Ching (kiin. yìjīng) – vanha kiinalainen ennustuskirja Zhou-dynastian ajalta
(1122 eKr.–256 eKr.), osa niin kutsuttua Muutosten kirjaa (kiin. zhōuyì).

54

Kahdeksan trigrammia (kiin. bāguà) – Muutosten kirjaan kuuluvia kolmiosaisia
symboleita.

55

Kiin. wéixīn – Nyky-Kiinassa tätä käsitettä käytetään arvostelemaan ajattelua, joka
on materialismin vastaista. Buddhalaisuudessa samaa termiä on perinteisesti
käytetty tarkoittamaan epätodellisia mielteitä, ”silkkaa mielikuvitusta”.

56

Suuri kulttuurivallankumous – Kiinassa vuosina 1966–1976 vaikuttanut poliittinen
liikehdintä, joka arvosteli ja tuhosi väkivaltaisesti perinteisiä arvoja ja kulttuuria.

57

Sanskr. arhat (kiin. luóhàn) – valaistunut olento, joka on saavuttanut ”Hedelmän”
Buddha-järjestelmässä ja poistunut ”Kolmesta maailmasta”; bodhisattvan tason
alapuolella.

58

Kiin. dān – ”sisäisen alkemian” termi, joka käännetään usein ”eliksiiriksi”. Toisista
ulottuvuuksista kerättyjen korkeiden energioiden kertymä alavatsan eliksiirikentässä (dāntián).

59

Kiin. xiūdào dàfǎ, jīngān chán, luóhàn fǎ, xiūfó dàfǎ, jiǔzhuǎn jīndān shù.

60

Eliksiirin kirja ja Taolainen kaanon – kultivoinnin harjoittamista käsitteleviä
kiinalaisia klassikoita.

61

Kiin. xīn – ”sydän”, ”mieli”. Asiayhteydestä riippuen se voi tarkoittaa myös
intentiota, tahtoa, päättäväisyyttä tai kiintymystä.

62

”Seitsemän tunnetta” (kiin. qīqíng): ilo, suuttumus, suru, pelko, rakkaus, viha
ja himo. ”Kuusi mielihalua” (kiin. liùyù): näköaistiin, kuuloaistiin, hajuaistiin,
makuaistiin sekä mieleen ja kehoon liittyvät aistinautinnot. Nämä perinteiset
ilmaukset kuvaavat yleisesti ottaen kaikkia inhimillisiä tunteita ja haluja.

63
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Sanskr. bodhisattva (kiin. púsà) – valaistunut olento, joka on saavuttanut
”Hedelmän” Buddha-järjestelmässä; korkeammalla kuin arhat, mutta alempana kuin
tathāgata.

64

Taivaallista silmää kutsutaan myös ”kolmanneksi silmäksi”.

65

Kiin. dān – “eliksiiri”; toisista ulottuvuuksista kerääntynyttä energiaa kultivoinnin
harjoittajan kehossa.

66

Taolainen metafora, joka kuvaa ”sisäisen alkemian” eri vaiheita.

67

Sanskr. sarira (kiin. shèlìzǐ) – pieniä välkehtiviä hippuja, joita on löydetty eräiden
munkkien tuhkasta polttohautauksen jälkeen; buddhalaisia pyhäinjäännöksiä.

68

Kiin. běntǐ – tarkoittaa sekä fyysistä ruumista että kehoja toisissa ulottuvuuksissa.
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69

Kiin. xìng mìng – ’xìng’ tarkoittaa perimmäistä luontoa; ’mìng’ tarkoittaa
elämää, elinvoimaa sekä eliniän pidentämistä. Sanat xìng mìng voi kääntää myös
”luonteeksi ja elämäksi”.

70

Kiin. jīngāng, sanskr. vajra

71

Laotse (kiin. Lǎo Zǐ) – taolaisuuden ”perustaja”; eli ja opetti Kiinassa n. 400–300
eKr. Tao Te Chingin (Dao De Jing) eli ”Tien ja hyveen kirjan” kirjoittaja.

72

Kiin. wúwéi – “ei-toiminta”, “ei-intentio”, ”puuttumattomuus”.

73

Kiin. yuánmǎn.

74

Sana tarkoittaa sekä ”ymmärrystä”, ”oivallusta” että ”valaistumiskykyä”.

75

Kiin. jīnghuá zhīqì – “olennaisin/paras osa qi’stä”.

76

Kirjaimellisesti ”108 000 lǐ’tä” – kiinalainen ilmaus, joka tarkoittaa ”suunnattoman
pitkää välimatkaa” (1 lǐ = puoli kilometriä).

77

Sanskr. nirvāna – buddhalaisuuden mukaan täydellisen rauhan tila, jonka
saavutettuaan henkilö on vapaa kärsimyksestä ja ”jälleensyntymien kuusiosaisesta
polusta” eli saṃsārasta.

78

Kolme maailmaa (kiin. sānjìe): voidaan suomentaa myös ”Ylinen”, ”Keskinen” ja
”Alinen”.

79

Kiin. zhēngguǒ – vaihtoehtoisesti myös ”Oikea/Todellinen Hedelmä”. Aidon
Hedelmän saavuttaminen tarkoittaa jälleensyntymien kuudesta polusta eli
saṃsārasta vapautumista.

80

Yuan – Kiinan nykyinen rahayksikkö.

81

Kiin. fǎshēn – ”lakikeho”, gongista ja Fa’sta koostuva keho; Mestarin viisauden
ruumiillistuma.

82

Láogōng – akupunktiopiste kämmenen keskellä.

83

Kiin. kētóu zuòyī – kētóu (engl. kow-tow) tarkoittaa polvistumista ja kumartamista
siten, että otsa koskettaa maata; zuòyī viittaa yläruumiin taivuttamiseen kädet
painettuina rinnan eteen.

84

Kiin. bàishī – perinteinen seremonia, johon liittyi erilaisia riittejä, jotka vahvistivat
siteen mestarin ja opetuslapsen välillä.

85

Sanskr. śīla, kiin. jiè – moraalisääntöjen, kieltäymyksen ja opin noudattaminen.

86

Sanskr. samādhi, kiin. dìng – meditatiivinen tila, jossa mieli on täysin tyhjä, mutta
kuitenkin tietoinen. Usein se käännetään vain ”keskittymiseksi”.

87

Sanskr. prajñā, kiin. huì – ”transsendenttinen tietoisuus”.

88

Hīnayāna tunnetaan myös nimellä theravāda.

89

Han – Kiinan etninen enemmistöryhmä.
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90

Kirj. ”Ääretön Valo” – erään mahāyāna-buddhalaisuuden tunnetuimman buddhan
nimi.

91

”Lääketieteen buddha”.

92

Sanskr. Mahā Vairocana – ”Suuri Aurinko-tathāgata”.

93

Bodhisattva Nagarjuna eli oletettavasti n. 150–250 jKr.

94

Xinjiang – Kiinan luoteisosa.

95

Tang – eräs kukoistavimmista dynastioista Kiinan historiassa. (618–907 jKr).

96

811–847 jKr. Vaino oli erityisen ankaraa vuosina 841–846.

97

Kiin. guàndǐng – ”energian kaataminen päälaesta”; buddhalainen vihkimysrituaali.

98

Tässä käytetty kiinalainen termi on sama kuin ”Lännen paratiisia” tarkoittava.

99

Guanyin (sanskr. Avalokiteśvara) – myötätunnon bodhisattva Buddhajärjestelmässä. Tällä viitataan kuitenkin erääseen harjoitusmenetelmään, joka
saavutti suosiota Aasian maissa.

100 Viittaa tässä henkilöihin, jotka ovat valaistuneet Tao-järjestelmässä.
101 Kahdeksan kuolematonta – tunnettuja Taoja Kiinan historiassa.
102 Zhǔ yuánshén – ”pääalkusielu” tai ”pääsielu”; zhǔ yìshì – ”päätajunta”.
103 Fù yuánshén – ”apualkusielu” tai ”apusielu”; fù yìshì – ”aputajunta”.
104 Yin ja yang – Tao-järjestelmän mukaan kaikki oleminen ja kaikki asiat ovat
kahden voiman (”varjon” ja ”valon”) dynaamista vuorovaikutusta: vetovoimaa,
yhdistymistä, vastakkaisuutta ja vuorottelua. Esim. nainen = yin, mies = yang.
105 Kuningatar Wangmu (kuningataräiti) – taolaisen mytologian mukaan korkein
naispuolinen jumalolento Kolmessa maailmassa.
106 Jadekeisari – kiinalaisen mytologian mukaan Kolmea maailmaa valvova
jumalolento.
107 Kiin. níwán gōng – taolainen käsite, joka tarkoittaa käpyrauhasta.
108 ”...kuin harjoittaa villin ketun menetelmää...” – tarkoittaa kiinalaisessa perinteessä
vaarallisen harhaoppista harjoitusta.
109 Shíchen – vanha kiinalainen aikayksikkö.
110 Sanskr. mudrā – käsien eleitä ja symbolisia asentoja, joita käytetään
Buddha-järjestelmässä.
111 Kuvataan tarkemmin 8. luennossa, kappaleessa ”Taivaallinen kiertokulku”.
112 Muistotaulut – puisia tauluja, joita kiinalaisessa kulttuurissa käytetään kotioloissa
esi-isien tai muiden henkien palvontaan.
113 Oik. ”varras, joka lävistää sokeroidun luumun” (viittaus perinteisiin kiinalaisiin
makeisiin).
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114 Kiin. lǐ – säädyllisyys, sopivuus, kunnianosoitus, riitti, normisääntö, kohteliaisuus.
Kiinalaisessa perinteessä ”riittien” noudattamisen päämäärä oli oikeanlainen käytös
ja harmonian ylläpitäminen ihmisten välillä.
115 Kiin. yì – vilpittömyys, rehellisyys, oikeudentunto, lahjomattomuus; itsensä
sekä tilanteen mukaisten velvollisuuksien, käytöksen ja oikeanlaisten suhteiden
kunnioittaminen.
116 Kiin. fóguāng pǔzhào, lǐyì yuánmíng.
117 Ah-Q – typerä henkilö Lu Xunin 1920-luvulla kirjoittamassa tunnetussa
romaanissa.
118 Mahjong – perinteinen kiinalainen (uhka)peli neljälle pelaajalle.
119 Kiin. qíng – tunteet, sentimentaalisuus, intohimot jne.
120 Kiinassa puhutaan yleisesti ”henkisestä kulttuurista” (tai ”henkisestä sivilisaatiosta”); ilmaus on vastakohta ”materiaaliselle sivilisaatiolle” ja tarkoittaa korkeita
moraaliarvoja.
121 Qianmen – eräs Pekingin tärkeimmistä ostosalueista.
122 Kiin. zǒuhuǒ rùmó – ks. kuudes luento.
123 Kiin. guàndǐng – “energian kaataminen päälaesta”, buddhalainen vihkimysrituaali
tai seremonia.
124 Tunnetaan myös nimellä Kanton.
125 Kiin. dān jīng, dào cáng, xìngmìng guīzhǐ.
126 Kiin. yuányīng – myös ”Alkulapsi” tai ”Kuolematon lapsi”.
127 Kiin. yīnghái.
128 Kiinalainen tuuma on n. 3,3 cm.
129 Taiyang-akupunktiopisteiden paikat.
130 Kiin. wàn, sanskr. srivatsa (”valopyörä”). Symbolia on tavattu ikivanhoista
kulttuurijäänteistä ympäri maailmaa. Se on kuvannut mm. Aurinkoa. Aasiassa se
on tarkoittanut hyvää onnea, ja sitä on pidetty hyvin myönteisenä merkkinä.
131 Kiin. jīmén – ”epätavanomainen/pariton ovi”.
132 Nykysanastossa merkin kirjaimellinen merkitys on ”vasen”.
133 Buddhien paratiisien nimien käännökset vaihtelevat huomattavasti eri lähteissä.
134 Sanskr. asura – ”pahat henget”, jotka asuttavat yhtä kuudesta jälleensyntymien
maailmasta.
135 Tekijä on syntynyt toukokuun 13. päivänä 1951, ja tämä kirja julkaistiin Kiinassa
alkuvuodesta 1995.
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136 Bodhisattva Guanyin tunnetaan myös nimellä bodhisattva Avalokiteśvara.
Buddhalaisessa mytologiassa hän on toinen kahdesta vanhemmasta bodhisattvasta
Lännen paratiisissa.
137 Kiin. kāiguāng – kirjaimellisesti ”valo-avaus”.
138 Nanjing – Jiangsun maakunnan pääkaupunki.
139 Kuningataräiti eli kuningatar Wangmu – taolaisessa mytologiassa korkein
naispuolinen Kolmea maailmaa hallitseva jumalolento.
140 Guizhou – maakunta Lounais-Kiinassa.
141 Ming-dynastia – ajanjakso Kiinan historiassa (1368–1644 jKr.).
142 Hegu-akupunktiopiste sijaitsee käden rystypuolella peukalon ja etusormen välissä.
143 Kiin. zǒuhuǒ rùmó. Kirjaimellisesti ilmaus tarkoittaa ”kävellä tuleen ja astua sisään
demoniin”. Länsimaisilla kielillä se käännetään yleensä ”qigong-psykoosiksi” tai
”kultivointihulluudeksi”.
144 Kiin. guǒwèi – henkinen ”saavutusaste” tai -status; Buddha-järjestelmässä esim.
arhat, bodhisattva tai buddha.
145 Vanha kiinalainen tapa, josta on sittemmin luovuttu.
146 Pääministeri eteläisen Song-dynastian aikana, eli vuosina 1090–1155 ja jäi
historiaan maanpetturina.
147 Kiin. gōngfu – pitkällisen harjoituksen myötä saavutetut kyvyt ja mestaruus. Käsite,
joka liittyy erityisesti kamppailulajien qigongiin (kiin. wǔshù qìgōng).
148 Kiin. jīngxǐe zhīqì.
149 Wuhan – Hubein maakunnan pääkaupunki.
150 Valtiollinen tutkimuskeskus Kiinassa; tutkii erilaisia qigongiin liittyviä ilmiöitä.
151 Shang-dynastian (n. 1766–1122 eKr.) viimeisen keisarin kiero jalkavaimo, jonka
sanotaan olleen ketun riivaama ja aiheuttaneen dynastian luhistumisen.
152 Muutosten kirja – zhōuyì -nimellä tunnettua kokoelma, joka sisältää I Ching’in.
153 Kiin. bāzì – syntymäajasta otettujen kahdeksan merkin määrittämä ”tieto”: kaksi
niistä tulee vuodesta, kaksi kuukaudesta, kaksi päivästä ja kaksi tunnista.
154 Kiin. huángdì nèijīng.
155 Kalligrafia on kiinalaisten kirjoitusmerkkien maalaustaidetta.
156 Vuonna 1992.
157 Kun Dafa alkoi levitä Kiinassa, perustettiin Falun Dafa -tutkimusseura, joka lopetti
toimintansa vuonna 1996.
158 Mestari Li alkoi opettaa harjoitusta v. 1992, ja Zhuan Falun ilmestyi vuoden 1995
alussa.
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159 Jigong – tunnettu buddhalaismunkki eteläisen Song-dynastian (1127–1279 jKr.)
ajalta.
160 Suuren Taon kultivointimenetelmät – erityisiä, ikivanhoja harjoituksia.
161 Kiin. fēngshén yǎnyì (engl. Investiture of the Gods) – tunnettu kiinalainen romaani
Ming-dynastian ajalta.
162 Kiin. yuánshǐ tiānzūn – ”ensimmäisen alkuperän kunnianarvoisa jumalolento”. Yksi
taolaisista ”puhtaista”; Taivaan ja Taon voiman symboli.
163 Sanskr. Maudgalyāyana.
164 Sanskr. Uppalavanna.
165 Emei-vuori sijaitsee yli 1500 kilometrin päässä Lingyinin temppelistä, jossa
mainittu kaivo oli.
166 Tämä viittaa toisten ihmisten sairauksien parantamiseen qigongin tai muiden
”energiahoitojen” avulla.
167 Vuosina 1992 ja 1993.
168 “Apinakuningas” eli Sun Wukong on keskeinen hahmo klassisessa tarinassa ”Matka
länteen”.
169 Sun Simiao (n. 581–682 jKr.), Sui-dynastia (581–618 jKr.) ja Tang-dynastia
(618–907 jKr.).
170 Hua Tuo (k. 203 jKr.), itäinen Han-dynastia (206 eKr.–220 jKr.).
171 Li Shizhen (n. 1518–1593 jKr.), Ming-dynastia (1368–1644 jKr.).
172 Bian Que (n. 500 eKr.), Zhou-dynastia (1122–256 eKr.).
173 Cao Cao (n. 155–220 jKr.) (laus. tsao-tsao). Keisari yhdessä nk. Kolmesta
valtakunnasta.
174 Kiin. bìgǔ – kirjaimellisesti ”ilman viljaa”; muinainen termi ruuasta ja vedestä
pidättäytymiselle.
175 Kiin. gōngfu.
176 “...muuttuvat kalpeiksi aivan kuin joku mainitsisi tiikerin” – kiinalainen sanonta.
177 Kiin. tiānzì zhuāng.
178 Láogōng – akupunktiopiste kämmenen keskellä.
179 Bǎihuì – akupunktiopiste päälaella.
180 Kiin. chōng guàn, käsien edestakainen liike, vrt. Falun Gongin kolmas liikesarja.
181 Kiin. shíshén – taolainen käsite, joka voidaan kääntää myös ”käsitys- tai harkinta
kykyiseksi sieluksi”.
182 Lu Dongbin – yksi taolaisuuden ”kahdeksasta kuolemattomasta”.
183 ”Sadan vuoden päästä” – kiinalainen sanonta, joka tarkoittaa ”kuoleman jälkeen”.
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184 ”Jos minulla on zhàng, sanon vain chǐ’n verran.” (kiinalainen sanonta; zhàng ja chǐ
ovat kiinalaisia pituusyksikköjä)
185 Voidaan suomentaa myös ”makro- ja mikrokosmiseksi kiertoradaksi”.
186 Kiin. rènmài (”ohjaava meridiaani”) ja dūmài (”hallitseva meridiaani”).
Rèn-meridiaani alkaa lantion ontelosta ja kulkee ylöspäin kehon etupuolen
keskiosaa pitkin. Dū-meridiaani kulkee samalla tavoin kehon takapuolta.
187 Sata energiakanavaa – kiinalainen sanonta, joka viittaa tässä kaikkiin
energiakanaviin.
188 Kiinalaisen lääketieteen käsitteitä; viittaavat tässä osaan ihmiskehon kahdestatoista
päämeridiaanista.
189 Oik. ”etäisyys on yli 108 000 lǐ’tä” (kiinalainen sanonta, joka kuvaa hyvin pitkää
välimatkaa).
190 Kiin. zǐwǔ – ”keskipäivä-keskiyö”.
191 Kiin. gānkūn – ”taivas-maa”.
192 Kiin. héchē – ”jokialus”.
193 Telekineesi – asioiden liikuttamista tahdon voimalla.
194 Kiin. shénxiān chuán.
195 Kiin. mǎoyǒu – ”aamunkoitto-iltahämärä”
196 Tämä viittaa Falun Gongin neljänteen liikesarjaan.
197 Kiin. huānxǐ xīn – myös ”ylenpalttinen riemu”, ”innostuneisuus” tai
”haltioituneisuus”.
198 Kiin. yìnìan – ”idea, mielentoiminta, intentio, ajattelu, tahto”.
199 Kiin. qían yìshì – voi tarkoittaa myös ”latenttia tietoisuutta”.
200 Yksinkertaistettu käännös kiinalaisen lääketieteen ilmaisusta, joka jaottelee
sisäelimet ensi- ja toissijaisiin (primaarisiin ja sekundaarisiin) elimiin.
201 Kiin. gēnjī – kirjaimellisesti ”juuri-perusta”.
202 Kiin. wù – sana tarkoittaa nykykielessä ”oivaltaa”, ”ymmärtää” tai ”käsittää”.
203 Kiinalainen sanonta.
204 Ks. viite 117.
205 Shenxiu – Zen-buddhalaisuuden pohjoisen koulukunnan perustaja, joka eli
Tang-dynastian kaudella.
206 Tangshan – kaupunki Hebein maakunnassa; voimakkaan maanjäristyksen
keskuksessa vuonna 1976.
207 Liu Bang – Han-dynastian (206 eKr.–220 jKr.) perustaja ja ensimmäinen keisari.
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