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Tämä Falun-kuvio on maailmankaikkeuden pienoismalli, 

ja myös sillä on kaikissa muissa ulottuvuuksissa olemassaolon muotonsa ja 

kehitysprosessinsa, joten kutsun sitä maailmaksi.

 – Li Hongzhi

這個法輪圖形是宇宙的縮影，他在其它各個空間也有

他存在的形式、演化過程，所以我說是一個世界。

 – 李洪志
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Lúnyu
1

Dàfǎ (Suuri Laki)
2
 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).

3

1 Kiin. lúnyǔ – “kielellinen selitys”. 

2 Kiin. dà – suuri; fǎ – Laki, luonnonlaki, tie, periaatteet. Tässä 

käännöksessä sanoja Fa, dharma ja Laki käytetään rinnakkain; ne tarkoittavat 

samaa asiaa eri kielillä.

3 Kiin. Zhēn 真 – Shàn 善 – Rěn 忍 – zhēn = totuus, totuuden-

mukaisuus; shàn = laupeus, myötätunto, hyvyys, hyväntahtoisuus, kiltteys; 

rěn = kärsivällisyys, sietokyky, pitkämielisyys, pidättyvyys, itsehillintä.



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

4
 – jumalallinen 

olento.

 Li Hongzhi
24. toukokuuta 2015

4 Tao – 1. “Tie”, kirjoitetaan myös muodossa Dao; 2. valaistunut 

olento, joka on ”saavuttanut Taon”.
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Kappale I – Johdanto

Kiinassa qigong-harjoitusmenetelmillä
5
 on pitkä historia, joka 

ulottuu kauas muinaisiin aikoihin. Niinpä kiinalaisilla on luontainen 
etulyöntiasema qigongin harjoittamisessa. Kaksi oikeamielistä qigong-
kultivoinnin

6
 oppisuuntaa, Buddha- ja Tao-järjestelmä, ovat tehneet 

julkisiksi monia suuria kultivointimenetelmiä, joita aiemmin opetettiin 
yksityisesti. Tao-järjestelmän kultivointitiet ovat varsin omintakeisia, 
kun taas Buddha-järjestelmällä on omat kultivointimenetelmänsä. 
Falun Gong

7
 on Buddha-järjestelmään kuuluva edistynyt kultivointi-

menetelmä. Tällä luentosarjalla tasapainotan ensin kehonne sellaiseen 
kuntoon, että se soveltuu edistyneen kultivoinnin harjoittamiseen, 
ja sen jälkeen asetan kehoonne Falunin [eli ”Lakipyörän”] ja 
energiamekanismit (qìjī). Opetan teille myös liikesarjamme. Tämän 
lisäksi minulla on fǎshēneja [”lakikehoja”], jotka suojelevat teitä. 
Mutta pelkästään näiden asioiden saaminen ei vielä riitä, sillä ne eivät 
itsessään voi saada teitä kehittämään gong-energiaa

8
 – teidän on myös 

5 Kiin. qìgōng (lausutaan chi-kung) – nykyaikainen yleiskäsite 

perinteisille kiinalaisille harjoituksille, jotka harjoittavat mm. qi-energiaa eli 

”elämänvoimaa”. Erilaisia qigong-oppisuuntia on Kiinassa lukuisia.

6 Kiin. xiūliàn – ”kultivointiharjoitus”; xiū tarkoittaa henkistä 

kultivointia, ”korjaamista” tai ”kuntoon laittamista”; liàn tarkoittaa 

menetelmän (gōng) harjoittamista, ”takomista” tai ”karaisemista”.

7 Kiin. fǎlún gōng – kirjaimellisesti ”Lakipyörä-harjoitusmenetelmä”. 

(Kiin. fǎ – laki, luonnonlaki, tie, periaatteet. Tässä käännöksessä käsitteitä Fa, 

dharma ja Laki käytetään rinnakkain asiayhteydestä riippuen; ne tarkoittavat 

samaa asiaa eri kielillä.)

8 Kiin. gōng (laus. kung) – tämä käsite merkitsee Falun 

Gongissa ensisijaisesti: 1. kultivoinnin myötä kehittyvää energiaa; 2. 

harjoitusmenetelmää, joka kehittää tällaista energiaa.
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ymmärrettävä korkean tason kultivoinnin periaatteet. Näitä asioita 
tämä kirja käsittelee.

Opetan tätä harjoitusjärjestelmää korkeilla tasoilla, joten en 
käsittele minkään yksittäisen meridiaanin, akupunktiopisteen tai 
energiakulun kultivointia. Opetan suurta kultivointitietä – Suurta 
Tietä, jonka päämääränä on todellinen kultivointi korkeille tasoille. 
Aluksi se saattaa kuulostaa arvoitukselliselta, mutta kunhan asialle 
omistautuneet qigongin harjoittajat ovat tarkkaavaisia ja oppivat 
kokemuksistaan, he voivat löytää sen kaikki ihmeet ja monisyiset 
yksityiskohdat.

1. Qigongin alkuperä

Qigongia, jonka tänä päivänä tunnemme, ei itse asiassa kutsuttu 
alun perin qigongiksi. Se on saanut alkunsa muinaisten kiinalaisten 
yksinäisyydessä harjoittamista kultivointimenetelmistä sekä uskon-
nolli sesta kultivoinnista. Kaksi kirjainmerkkiä käsittävää termiä 
qì gōng ei esiinny lainkaan sellaisissa teksteissä kuten Eliksiirin kirja, 
Taolainen kaanon ja Tripitaka.

9
 Ihmiskunnan nykyisen sivilisaation 

kehittyessä qigong on käynyt läpi kauden, jolloin uskonnot olivat 
vielä alkutekijöissään. Se oli olemassa jo ennen uskontojen syntyä. 
Uskontojen muodostumisen jälkeen qigong sai jonkin verran 
uskonnollisia sävyjä. Qigongin alkuperäiset nimet olivat ”Buddhan 
suuri kultivointitie” sekä ”Taon suuri kultivointitie”. Sillä oli muitakin 
nimiä, kuten ”Yhdeksänkertainen sisäinen alkemia”, ”Arhatin 
tie”, ”Vajra-meditaatio” ja niin edelleen.

10
 Ihmiset kutsuvat sitä nyt 

qigongiksi, jotta se sopisi paremmin nykyaikaiseen ajatteluun ja jotta 
sitä olisi helpompi tehdä tunnetuksi. Qigong on itse asiassa kiinalainen 

9 Eliksiirin kirja ja Taolainen kaanon – kultivoinnin harjoittamista 

käsitteleviä kiinalaisia klassikoita. Tripitaka on tunnettu buddhalainen 

kirjoituskokoelma ”Kolme koria”.

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

chán.
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keino, jonka nimenomaisena tarkoituksena on ihmiskehon kultivointi.
Qigongia ei ole keksinyt tämä nykyinen sivilisaatio. Sillä on varsin 

pitkä historia, joka ulottuu aikojen taakse. Milloin qigong sitten syntyi? 
Jotkut sanovat, että qigongilla on kolmentuhannen vuoden historia ja 
että siitä tuli melko suosittua Tang-dynastian aikana. Toiset sanovat, 
että sen historia on viidentuhannen vuoden mittainen, yhtä pitkä 
kuin kiinalaisella kulttuurilla. Jotkut taas sanovat, että arkeologisten 
löydösten perusteella sillä on seitsemäntuhannen vuoden historia. 
Minun näkökulmastani qigong ei ole nykyisen ihmiskunnan keksintöä 

– se on peräisin esihistoriallisesta kulttuurista. Yliluonnollisia kykyjä 
omaavien henkilöiden tutkimusten perusteella meidän asuttamamme 
maailmankaikkeus on itsenäinen kokonaisuus, joka on luotu aina 
uudelleen sen jälkeen, kun se on räjäytetty yhdeksän kertaa. Planeetta, 
jolla elämme, on tuhottu useita kertoja. Aina, kun planeetta luotiin 
uudelleen, ihmiskunta alkoi jälleen lisääntyä. Olemme jo saaneet 
selville, että monet Maapallolta löytyvät asiat ovat vanhempia kuin 
nykyinen sivilisaatiomme. Darwinin evoluutioteorian mukaan ihmiset 
kehittyivät apinoista eikä sivilisaatio ole yli kymmenentuhannen 
vuoden ikäinen. Kuitenkin arkeologiset löydökset ovat paljastaneet, 
että Euroopan Alpeilla on 250 tuhatta vuotta vanhoja freskoja, jotka 
ilmentävät erittäin korkeaa taiteellista tasoa – sellaista, joka selvästi 
ylittää nykyihmisten kyvyt. Perun kansallisen yliopiston museossa 
on kivilohkare, johon on kaiverrettu hahmo, joka pitää kädessään 
teleskooppia ja tarkastelee tähtitaivasta. Kaiverrus on yli 30 tuhannen 
vuoden ikäinen. Kuten tiedämme, Galileo keksi 30-kertaiseksi 
suurentavan astronomisen teleskoopin vuonna 1609, vain yli 300 
vuotta sitten. Kuinka teleskooppeja olisi voinut olla 30 tuhatta vuotta 
sitten? Intiassa on eräs rautapilari, jonka rautapitoisuus on yli 99 
prosenttia. Edes nykyaikainen sulatusteknologia ei pysty tuottamaan 
niin puhdasta rautaa, joka siis oli jo ylittänyt nykyisen teknologian 
tason. Ketkä sitten loivat nämä sivilisaatiot? Kuinka ihmiset – joiden 
olisi pitänyt olla pieneliöitä niihin aikoihin – olisivat voineet luoda 
näitä asioita? Nämä löydökset ovat herättäneet tutkijoiden huomion 
kaikkialla maailmassa. Niitä pidetään esihistoriallisina, koska ne ovat 
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muutoin selittämättömiä.
Tieteellisen kehityksen taso on ollut erilainen jokaisena menneenä 

aikakautena. Joinakin aikakausina se oli verrattain korkea ja ylitti 
nykyisen ihmiskunnan tason. Nämä sivilisaatiot kuitenkin tuhoutuivat. 
Näin ollen sanoisin, että qigongia eivät ole keksineet tai luoneet 
nykyiset ihmiset, mutta he ovat löytäneet sen ja kehittäneet sen 
huippuunsa. Se on osa esihistoriallista kulttuuria.

Qigong ei ole yksinomaan meidän maamme tuote. Sitä esiintyy 
myös ulkomailla, mutta siellä sitä ei kutsuta qigongiksi. Länsimaissa, 
kuten Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja niin edelleen, sitä kutsutaan 
magiaksi. Yhdysvalloissa on eräs taikuri, joka on yliluonnollisten 
kykyjen mestari. Kerran hän suoritti taidonnäytteen kävelemällä 
Kiinan muurin lävitse. Kun hän oli juuri läpäisemässä muuria, hän 
käytti suojana valkoista liinaa, painoi itsensä muuria vasten ja kulki 
sitten sen läpi. Miksi hän toimi tällä tavoin? Kun temppu tehtiin 
näin, monet ihmiset pitivät sitä taikashow’na. Temppu oli tehtävä 
tällä tavalla, koska hän tiesi, että Kiinassa on monia henkilöitä, joilla 
on suuria yliluonnollisia kykyjä. Hän pelkäsi heidän häirintäänsä, 
joten hän peitti itsensä ennen kuin meni sisään. Ulos tullessaan hän 
nosti liinan toisella kädellä ja käveli ulos. Erään sanonnan mukaan 

”asiantuntijat etsivät temppuja, maallikot etsivät jännitystä”. Kun 
temppu tehtiin tällä tavoin, yleisö piti sitä taikurin esityksenä. 
Näitä kykyjä kutsutaan magiaksi, koska niitä ei käytetä ihmiskehon 
kultivointiin vaan näytöksiin, joiden tarkoitus on esitellä erikoisia 
asioita ja viihdyttää. Alatason näkökulmasta qigong voi muuttaa kehon 
tilaa, minkä ansiosta se pystyy parantamaan sairauksia ja kohentamaan 
terveyttä. Korkean tason näkökulmasta qigong viittaa henkilön 
alkuperäiskehon (běntǐ) kultivointiin.

11

11 Kiin. běntǐ – tarkoittaa sekä fyysistä ruumista että kehoja toisissa 

ulottuvuuksissa.
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2. Qi ja gong

Muinaiset kiinalaiset kutsuivat chi’ksi sitä, mistä nyt puhumme qi’nä. 
Kyse on pohjimmiltaan samasta asiasta, sillä molemmat viittaavat 
maailmankaikkeuden qi’hin – muodottomaan, näkymättömään 
aineeseen, joka läpäisee maailmankaikkeuden. Qi ei viittaa 
ilmaan. Tämän aineen energia aktivoituu ihmiskehossa kultivointia 
harjoittamalla. Sen aktivoituminen muuttaa kehon fyysistä tilaa, millä 
voi olla parantava vaikutus ja mikä voi kohentaa terveyttä. Kuitenkin 
qi on vain qi’tä – sinulla on qi’tä, hänellä on qi’tä, eikä yhden 
henkilön qi voi hallita toisen henkilön qi’tä. Jotkut sanovat, että qi voi 
parantaa sairauksia tai että voitte erittää qi’tä jotakin henkilöä kohti 
parantaaksenne hänet. Sellaiset puheet eivät ole kovin tieteellisiä, sillä 
qi ei voi lainkaan parantaa sairauksia. Kun harjoittajan kehossa on yhä 
qi’tä, se tarkoittaa, ettei hänen kehonsa vielä ole ”maidonvalkea keho”. 
Toisin sanoen kyseinen henkilö on yhä sairas tai vahingoittunut.

Henkilö, joka on saavuttanut korkeamman tason kultivoinnin 
myötä, ei eritä qi’tä. Sen sijaan hän erittää korkeaenergiaista 

”kertymää”. Kyse on korkeaenergiaisesta aineesta, joka ilmenee valon 
muodossa; sen hiukkaset ovat hienoja ja tiheys on suuri. Tällaista 
on gong. Vain sillä voi olla vaikutusta tavallisiin ihmisiin, ja vain sen 
avulla henkilö kykenee parantamaan muiden sairauksia. On olemassa 
eräs sanonta: ”Buddhan valo kirkastaa kaiken; säädyllisyys

12
 ja 

vilpittömyys
13

 saattavat kaiken harmoniaan.”
14

 Se tarkoittaa, että aitoa 
kultivointia harjoittavat henkilöt kantavat kehossaan valtavaa energiaa. 
Minne tahansa tällaiset henkilöt menevätkin, mikä tahansa normaalista 

12 Kiin. lǐ – säädyllisyys, sopivuus, kunnianosoitus, riitti, normisääntö, 

kohteliaisuus. Kiinalaisessa perinteessä ”riittien” noudattamisen päämäärä oli 

oikeanlainen käytös ja harmonian ylläpitäminen ihmisten välillä.

13 Kiin. yì – vilpittömyys, rehellisyys, oikeudentunto, lahjomattomuus; 

itsensä sekä tilanteen mukaisten velvollisuuksien, käytöksen ja oikeanlaisten 

suhteiden kunnioittaminen.

14 Kiin. fóguāng pǔzhào, lǐyì yuánmíng.
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poikkeava tila heidän energiansa peittämällä alueella saattaa korjautua 
ja palautua normaaliksi. Esimerkiksi sairaus kehossa on todellakin 
normaalista poikkeava ruumiillinen tila, ja sairaus katoaa, kun tämä tila 
on oikaistu. Yksinkertaisemmin sanottuna gong on energiaa. Gongilla 
on fyysisiä ominaispiirteitä, ja harjoittajat voivat kokea ja tuntea sen 
objektiivisen olemassaolon kultivoinnin myötä.

3. Gong-voima ja yliluonnolliset kyvyt

(1) Gong-voima kehittyy luonteenlaatua kultivoimalla

Gong, joka todella määrittää henkilön gong-voiman tason (gōnglì), 
ei kehity qigong-liikesarjoja tekemällä. Se kehittyy hyveeksi

15
 (dé) 

kutsutun aineen muodonmuutoksessa sekä luonteenlaatua eli xīnxìngiä 
kultivoimalla.

16
 Tämä muutosprosessi ei tapahdu ”valmistamalla 

kehossa sulatusastia ja -uuni sekä keräämällä lääkeyrttejä eliksiirin
17

 
(dān) valmistukseen”

18
, kuten tavalliset ihmiset luulevat. Gong, 

johon me viittaamme, syntyy kehon ulkopuolella, ja se alkaa kehon 
alemman puoliskon vaiheilta. Xīnxìngin kehittymisen seurauksena se 
kasvaa ylöspäin spiraalin muodossa ja muodostuu kokonaan kehon 
ulkopuolelle. Saavutettuaan päälaen se alkaa kehittyä gong-pylvääksi 
(gōngzhù). Tämän gong-pylvään korkeus määrittää henkilön gongin 
tason. Gong-pylväs on olemassa syvälle piilotetussa ulottuvuudessa, 
minkä vuoksi keskimääräisen henkilön on vaikea nähdä sitä.

Yliluonnolliset kyvyt vahvistuvat gong-voiman ansiosta. Mitä 

15 Kiin. dé (laus. də) – ”hyve”, ”ansio”; arvokasta valkeaa ainetta, joka 

karttuu toisessa ulottuvuudessa.

16 Kiin. xīnxìng (laus. shin-shing) – xīn = ”sydän / mieli”; xìng = 

perimmäinen luonne. Xīnxìng tarkoittaa henkilön moraalista luonteenlaatua, 

”sydämen luonnetta”.

17 Kiin. dān – “eliksiiri”; toisista ulottuvuuksista kerääntynyttä energiaa 

kultivoinnin harjoittajan kehossa.

18 Taolainen metafora, joka kuvaa ”sisäisen alkemian” eri vaiheita.
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korkeampia ovat henkilön gong-voima ja -taso, sitä suurempia ovat 
hänen yliluonnolliset kykynsä ja sitä helpompi niitä on käyttää. 
Henkilöillä, joiden gong-voima on matalampi, on heikompia 
yliluonnollisia kykyjä; heidän on vaikeampi käyttää niitä, ja joitakin 
niistä ei ole lainkaan mahdollista käyttää. Yliluonnolliset kyvyt eivät 
itsessään edusta henkilön gong-voiman tai kultivoinnin tasoa. Se, mikä 
määrittää henkilön tason, on gong-voima eivätkä yliluonnolliset kyvyt. 
Jotkut ihmiset kultivoivat ”lukitussa” tilassa, minkä vuoksi heidän 
gong-voimansa voi olla melko korkea, mutta heillä ei välttämättä 
ole monia yliluonnollisia kykyjä. Gong-voima on määräävä tekijä; 
se kehittyy luonteenlaadun kultivoinnin myötä, ja se on kaikkein 
ratkaisevin asia.

(2) Kultivoijat eivät tavoittele yliluonnollisia kykyjä

Kaikki harjoittajat välittävät yliluonnollisista kyvyistä. Yliluonnolliset 
kyvyt ovat houkuttelevia suuren yleisön näkökulmasta, ja monet 
ihmiset haluaisivat saada sellaisia. Kuitenkaan henkilö, jonka 
luonteenlaatu on heikko, ei onnistu saamaan yliluonnollisia kykyjä.

Sellaisia yliluonnollisia kykyjä, joita voi olla tavallisilla ihmisillä, 
ovat muun muassa taivaallinen silmä

19
 (tiānmù), selväkuuloisuus, 

telepatia, asioiden tietäminen ennalta ja niin edelleen. Mutta 
kaikki näistä yliluonnollisista kyvyistä eivät kuitenkaan tule esille 
asteittaisen valaistumisen vaiheiden aikana, sillä ne vaihtelevat 
yksilöstä toiseen. Tavallisten ihmisten on mahdotonta saada tiettyjä 
yliluonnollisia kykyjä, esimerkiksi sellaista, joka muuttaa tässä 
fyysisessä ulottuvuudessa jonkin aineen toiseksi – tällaista kykyä 
eivät tavalliset ihmiset voi saada. Suuria yliluonnollisia kykyjä voi 
kehittyä ainostaan kultivoimalla syntymän jälkeen. Falun Gong on 
kehitetty maailmankaikkeuden lakeihin perustuen, joten kaikki 
maailmankaikkeudessa esiintyvät yliluonnolliset kyvyt ovat olemassa 
Falun Gongissa. Kaikki riippuu siitä, kuinka harjoittaja kultivoi. 

19 Taivaallista silmää kutsutaan myös ”kolmanneksi silmäksi”.
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Ajatusta joidenkin yliluonnollisten kykyjen saamisesta ei voida pitää 
vääränä. Niiden kiihkeässä tavoittelussa on kuitenkin kyse jostain 
muusta kuin normaalista ajatuksesta, ja sillä on kielteisiä seurauksia. 
Alatasolla olevalla henkilöllä ei ole juurikaan käyttöä yliluonnollisille 
kyvyille, lukuun ottamatta yritystä käyttää niitä rehentelyyn tavallisten 
ihmisten keskuudessa ja toivetta siitä, että hänestä tulisi muita 
voimakkaampi. Jos kyse on tästä, se nimenomaan osoittaa, ettei tämän 
henkilön luonteenlaatu ole korkea ja että olisi väärin antaa hänelle 
yliluonnollisia kykyjä. Joitakin yliluonnollisia kykyjä voitaisiin käyttää 
pahantekoon, jos niitä annettaisiin ihmisille, joiden luonteenlaatu on 
huono. Koska tällaisten ihmisten luonteenlaatu ei ole vakaa, ei ole 
mitään takeita siitä, etteivätkö he tekisi jotain pahaa.

Toisaalta mitkään sellaiset yliluonnolliset kyvyt, joita voidaan 
esitellä ja käyttää näytöksissä, eivät pysty muuttamaan ihmisten 
yhteiskuntaa tai jokapäiväistä sosiaalista elämää. Todellisten korkean 
tason yliluonnollisten kykyjen esittelyä näytöstarkoituksessa ei sallita, 
sillä niiden vaikutus ja niiden aiheuttama vaara olisivat liian suuria. 
Niiden avulla ei esimerkiksi koskaan hajotettaisi suurta rakennusta. 
Suurten yliluonnollisten kykyjen käyttö ei ole sallittua kuin henkilöille, 
joilla on erityinen tehtävä, eikä näitä kykyjä myöskään voida paljastaa; 
tämä johtuu siitä, että korkean tason mestarit rajoittavat heitä.

Kaikesta huolimatta jotkut ihmiset vaativat qigong-mestareiden 
pitävän esityksiä ja pakottavat heidät tuomaan yliluonnollisia kykyjään 
näytteille. Henkilöt, joilla on yliluonnollisia kykyjä, ovat haluttomia 
käyttämään niitä performansseissa, sillä heitä on kielletty paljastamasta 
niitä; niiden esittelyllä olisi vaikutusta koko yhteiskunnan tilaan. 
Henkilöt, joilla aidosti on mahtavaa hyvettä, eivät saa käyttää 
yliluonnollisia kykyjään julkisesti. Jotkut qigong-mestarit tuntevat 
olonsa kauheaksi esitysten aikana ja haluavat itkeä jälkeenpäin. Älkää 
pakottako heitä esiintymään! Tällaisten asioiden paljastaminen 
järkyttää heitä. Eräs oppilas toi minulle lehden, jota lukiessani 
tunsin heti vastenmielisyyttä. Siinä oli maininta kansainvälisestä 
qigong-konferenssista, jota oltiin järjestämässä. Yliluonnollisia 
kykyjä omaavilla henkilöillä oli mahdollisuus osallistua kilpailuun, ja 
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konferenssi oli avoin kaikille, joilla on suuria yliluonnollisia kykyjä. 
Luettuani asiasta olin järkyttynyt useiden päivien ajan. Yliluonnolliset 
kyvyt eivät ole mitään sellaista, jota voisi julkisesti esitellä kilpailuissa. 
Niiden esittely julkisuudessa on hyvin valitettavaa. Tavalliset ihmiset 
keskittyvät käytännön asioihin maallisessa maailmassa, mutta qigong-
mestareilla on oltava arvokkuutta.

Mistä syystä joku haluaisi yliluonnollisia kykyjä? Tällainen halu 
heijastelee harjoittajan mielenlaadun tasoa sekä hänen tavoittelemiaan 
asioita. Henkilöllä, jolla on epäpuhtaita tavoitteita sekä epävakaa mieli, 
ei mitä todennäköisimmin ole suuria yliluonnollisia kykyjä. Tämä 
johtuu siitä, että kunnes olette täysin valaistuneita, oma arvionne 
asioiden hyvyydestä ja pahuudesta perustuu tämän maailman 
mittapuihin. Ette pysty näkemään asioiden todellista luonnetta tai 
niiden välisiä karmisia suhteita. Tappelut, loukkaukset ja huono 
kohtelu ihmisten keskuudessa johtuvat luonnostaan karmisista 
suhteista. Teistä voi olla vain enemmän haittaa kuin hyötyä, jos ette 
pysty havaitsemaan niitä. Kiitollisuutta ja kaunaa sekä tavallisten 
ihmisten ’oikeaa’ ja ’väärää’ hallitsevat tämän maailman lait; 
harjoittajien ei pitäisi välittää näistä asioista. Omilla silmillänne 
näkemänne asiat eivät välttämättä ole totuus ennen kuin saavutatte 
täyden valaistumisen. Kun joku henkilö lyö toista, kyse saattaa olla siitä, 
että he selvittävät karmisia velkojaan.

20
 Teidän sekaantumisenne asiaan 

voi estää velan selvittämistä. Karma on eräänlaista mustaa ainetta, joka 
ympäröi ihmiskehoa. Se on fyysisesti olemassa toisessa ulottuvuudessa 
ja voi muuttua sairauksiksi tai vastoinkäymisiksi.

Yliluonnollisia kykyjä on kaikilla ihmisillä; idea on siinä, että niiden 
täytyy kehittyä ja vahvistua jatkuvan kultivoinnin myötä. Jos harjoittaja 
ainoastaan tavoittelee yliluonnollisia kykyjä, hän on lyhytnäköinen 
ja mieleltään epäpuhdas. Riippumatta siitä, minkä vuoksi hän 
yliluonnollisia kykyjä haluaa, hänen tavoitteluunsa sisältyy itsekkäitä 
elementtejä, jotka taatusti estävät hänen kultivointiaan. Tämän 

20 Kiin. yèlì – tässä käännöksessä käytetään vakiintunutta sanskritin-

kielistä käsitettä karma. Sama pätee moniin muihin kiinankielisiin termeihin.
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seurauksena hän ei koskaan saa yliluonnollisia kykyjä.

(3) Gong-voiman käsittely

Jotkut harjoittajat eivät ole harjoittaneet kovin pitkään, mutta he 
haluavat parantaa muiden sairauksia nähdäkseen, kuinka vaikuttavia 
heidän kykynsä ovat. Kun ne teistä, joiden gong-voima ei ole korkea, 
ojentavat kätensä yrittääkseen tällaista, he imevät omaan kehoonsa 
suuren määrän potilaan kehossa olevaa mustaa, epäterveellistä, 
likaista qi’tä. Koska teillä ei ole kykyä vastustaa epäterveellistä qi’tä 
ja keholtanne myös puuttuu tällainen suoja, muodostatte potilaanne 
kanssa yhteisen kentän. Ette pysty puolustautumaan epäterveellistä 
qi’tä vastaan ilman korkeaa gong-voimaa. Tämän seurauksena tunnette 
olonne hyvin epämukavaksi. Jos kukaan ei katso peräänne, ajan 
kuluessa keräätte sairautta kaikkialle kehoonne. Näin ollen henkilön, 
jonka gong-voima ei ole korkea, ei pitäisi hoitaa muiden sairauksia. 
Vain sellainen henkilö, joka on kehittänyt yliluonnollisia kykyjä ja 
jonka gong-voima on tietyllä tasolla, voi käyttää qigongia muiden 
parantamiseen. Vaikka jotkut ihmiset ovat kehittäneet yliluonnollisia 
kykyjä ja pystyvät parantamaan sairauksia, melko alhaisella tasolla 
ollessaan he itse asiassa käyttävät kerääntynyttä gong-voimaansa – 
omaa energiaansa – hoitojen antamiseen. Koska gong on sekä energiaa 
että älyllinen olento, sitä ei ole helppo kartuttaa lisää, ja menetätte itse 
asiassa omaa gongianne sitä erittäessänne. Gongin erittämisen vuoksi 
gong-pylväs päänne yläpuolella lyhenee ja kuluu loppuun. Tämä ei 
ole lainkaan sen arvoista. Näin ollen en suosittele muiden sairauksien 
parantamista, kun gong-voimanne ei ole korkea. Riippumatta siitä, 
kuinka mahtavia menetelmiä käytätte, kulutatte kaikesta huolimatta 
omaa energiaanne.

Kun henkilön gong-voima saavuttaa tietyn tason, kaikenlaisia 
yliluonnollisia kykyjä tulee esille. Teidän on oltava hyvin varovaisia 
käyttäessänne niitä. Esimerkiksi taivaallista silmää (tiānmù) on 
käytettävä sen avauduttua, sillä se sulkeutuu, jos sitä ei koskaan käytetä. 
Kuitenkaan sen läpi ei pitäisi katsoa jatkuvasti. Jos sen läpi katsotaan 
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liian usein, liikaa energiaa pääsee purkautumaan. Tarkoittaako tämä, 
ettei sitä koskaan tulisi käyttää? Ei tietenkään. Jos emme koskaan 
käyttäisi sitä, mitä hyötyä olisi sen kultivoinnistakaan? Kysymys on 
siitä, milloin käyttää sitä. Voitte käyttää sitä vain kultivoituanne tietylle 
tasolle ja kun teillä on kyky täydentää itseänne. Kun Falun Gongin 
kultivoija saavuttaa tietyn vaiheen, Falun pystyy automaattisesti 
muuntamaan ja täydentämään niin paljon gongia kuin hän ikinä 
vapauttaakin. Falun ylläpitää automaattisesti harjoittajan gong-voiman 
tasoa, eikä hänen gonginsa laske hetkeksikään. Tämä on Falun Gongin 
ominaispiirre. Ennen tätä vaihetta yliluonnollisia kykyjä ei voi käyttää.

4. Taivaallinen silmä

(1) Taivaallisen silmän avaaminen

Taivaallisen silmän pääkanava sijaitsee otsan keskiosan ja shangen-
akupunktiopisteen välissä. Tavalliset ihmiset näkevät asioita paljailla 
silmillä kameran tavoin: linssin koko, tai pupilli, mukautuu kappaleen 
etäisyyteen ja valon voimakkuuteen. Näköhermon kautta kuljettuaan 
kuvat muodostuvat sitten käpyrauhasen alueelle, joka sijaitsee aivojen 
takaosassa. ”Läpäisevän katseen” yliluonnollinen kyky tarkoittaa 
yksinkertaisesti käpyrauhasen kykyä nähdä suoraan ulos taivaallisen 
silmän kautta. Tavanomaisen henkilön taivaallinen silmä on suljettu, 
sillä hänen pääkanavansa on ahdas ja pimeä. Sisällä ei ole ydin-qi’tä

21
 

– siellä ei ole valaistusta. Jotkut ihmiset eivät pysty näkemään, koska 
heidän kanavansa on tukossa.

Taivaallista silmää avatessamme tukeudumme joko ulkoiseen 
voimaan tai oman itsemme kultivointiin kanavan aukaisemiseksi. 
Kanavan muoto vaihtelee yksilökohtaisesti; se voi olla ovaalin-
muotoinen tai pyöreä, vinoneliö tai kolmio. Mitä paremmin kultivoitte, 
sitä pyöreämmäksi kanava muuttuu. Toiseksi mestarinne antaa teille 
silmän; jos kultivoitte yksin, teidän täytyy kultivoida se itsenäisesti. 

21 Kiin. jīnghuá zhīqì – “olennaisin/paras osa qi’stä”.
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Kolmanneksi taivaallisen silmänne paikalla täytyy olla ydin-qi’tä.
Tavallisesti näemme asioita kahdella silmällämme, ja juuri tämä 

silmäpari sulkee kanavamme toisten ulottuvuuksien tarkasteluun. 
Koska ne toimivat eräänlaisena kilpenä, pystymme näkemään vain 
objekteja, jotka ovat olemassa meidän fyysisessä ulottuvuudessamme. 
Taivaallisen silmän avaaminen mahdollistaa sen, että voitte nähdä 
käyttämättä tätä silmäparia. Voitte myös kultivoida ”todellisen silmän” 
saavutettuanne hyvin korkean tason. Tällöin pystytte näkemään 
taivaallisen silmän todellisella silmällä tai shangen-pisteessä sijaitsevalla 
todellisella silmällä. Buddha-järjestelmän mukaan kehon jokainen 
huokonen on silmä – joka puolella kehoa on silmiä. Tao-järjestelmän 
mukaan jokainen akupunktiopiste on silmä. Pääkanava sijaitsee 
joka tapauksessa taivaallisen silmän kohdalla, ja se on avattava 
ensin. Luennoillani asetan teihin jokaiseen asioita, jotka voivat avata 
taivaallisen silmän. Tulokset riippuvat eroista ihmisten fyysisissä 
ominaisuuksissa. Jotkut näkevät pimeän aukon, joka muistuttaa syvää 
kaivoa. Se tarkoittaa, että tällaisen henkilön taivaallisen silmän kanava 
on pimeä. Toiset näkevät valkean tunnelin. Jos pystytte näkemään 
edessänne objekteja, taivaallinen silmänne on avautumassa. Jotkut 
näkevät pyöriviä kappaleita, jotka Mestari on asettanut taivaallisen 
silmän avaamiseksi. Pystytte näkemään sen jälkeen, kun ne ovat 
poranneet taivaallisen silmän auki. Jotkut voivat nähdä suuren silmän 
taivaallisen silmänsä läpi, ja he pitävät sitä buddhan silmänä, vaikka se 
on tosiasiassa heidän oma silmänsä. Tällaisissa tapauksissa on yleensä 
kyse henkilöistä, joiden synnynnäinen perusta on melko hyvä.

Tilastojemme mukaan taivaallinen silmä avautuu jokaisen 
luentosarjamme yhteydessä yli puolella osanottajista. Eräs ongelma, 
joka saattaa tulla vastaan taivaallisen silmän avaamisen jälkeen on se, 
että henkilö, jonka luonteenlaatu ei ole korkea, voi helposti käyttää 
taivaallista silmää pahojen asioiden tekemiseen. Tämän ongelman 
ehkäisemiseksi avaan taivaallisen silmänne suoraan viisauden näön 
tasolle, toisin sanoen edistyneelle tasolle, minkä johdosta voitte 
suoraan nähdä toisten ulottuvuuksien näkymiä sekä asioita, jotka 
ilmestyvät kultivoinnin myötä. Tämän ansiosta teidän on mahdollista 
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uskoa niiden olemassaoloon. Se vahvistaa luottamustanne kultivoinnin 
harjoittamiseen. Juuri äskettäin kultivoinnin aloittaneiden ihmisten 
luonteenlaatu ei vielä ole yliluonnollisten henkilöiden tasolla. Niinpä 
he ovat alttiita tekemään pahuuksia, kun he saavat yliluonnollisia 
asioita. Annan leikillisen esimerkin: jos kadulla kävellessänne 
sattuisitte arpajais kojulle, pystyisitte kenties nappaamaan ensim-
mäisen palkinnon. Sellaista ei sallita tapahtuvan; kyse on vain 
havainnollistavasta esimerkistä. Toinen syy on se, että avaamme 
taivaallisen silmän suurelle ihmisjoukolle. Oletetaanpa, että jokaisen 
taivaallinen silmä avattaisiin alemmalle tasolle. Kuvitelkaa tilannetta, 
jossa kaikki pystyisivät näkemään ihmiskehon lävitse tai seinien 
takana olevia esineitä – voisiko sellaista enää nimittää ihmisten 
yhteiskunnaksi? Ihmisten yhteiskunta häiriintyisi vakavasti, joten tämä 
ei ole sallittua, eikä tällaista ole mahdollista tehdä. Sen lisäksi siitä ei 
olisi harjoittajille mitään hyötyä, vaan se ainoastaan vahvistaisi heidän 
kiintymyksiään. Näin ollen emme avaa taivaallista silmäänne alatasolle. 
Sen sijaan avaamme sen suoraan korkealle tasolle.

(2) Taivaallisen silmän tasot

Taivaallisella silmällä on useita eri tasoja; eri tasoilla se näkee eri 
ulottuvuuksia. Buddhalaisuuden mukaan tasoja on viisi: ruumiillinen 
näkö, taivaallinen näkö, viisauden näkö, Fa-näkö ja buddha-näkö. 
Jokainen näistä tasoista jaetaan lisäksi ylä-, keski- ja alatasoon. 
Taivaallisen näön tasolla tai sitä alemmalla tasolla voi tarkastella vain 
aineellista maailmaamme. Kun joku on viisauden näön tasolla tai 
sitä ylempänä, hän voi tarkastella muita ulottuvuuksia. Ne, joilla on 

”läpäisevän katseen” yliluonnollinen kyky, voivat nähdä asioita tarkasti, 
lääketieteellistä kerroskuvaustakin selkeämmin. Tästä huolimatta 
he voivat nähdä vain tähän aineelliseen maailmaan kuuluvia asioita, 
eivätkä he ylitä sitä ulottuvuutta, jossa itse olemme. Heidän ei katsota 
saavuttaneen taivaallisen silmän edistynyttä tasoa.

Henkilön taivaallisen silmän taso määrittyy sen mukaan, kuinka 
paljon hänellä on niin sanottua ydin-qi’tä, kuten myös pääkanavan 
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leveyden, kirkkauden ja tukkeutumisen asteen perusteella. Sisäinen 
ydin-qi on ratkaiseva tekijä sen määrittämisessä, kuinka perusteellisesti 
taivaallinen silmä pystyy aukeamaan. Alle kuusivuotiaiden lasten 
taivaallisen silmän avaaminen on erityisen helppoa. Minun ei tarvitse 
vaivautua käyttämään edes kättäni, sillä se avautuu, kun aloitan 
puhumisen. Tämä johtuu siitä, että lapset eivät ole saaneet juurikaan 
huonoja vaikutteita aineellisesta maailmastamme, eivätkä he ole 
syyllistyneet elämässään pahuuksiin. Heidän ydin-qi’nsä on säilynyt 
hyvin. Yli kuusivuotiaiden lasten taivaallisen silmän avaaminen 
muuttuu yhä vaikeammaksi, mikä johtuu niistä ulkoisista vaikutteista, 
joita he kasvaessaan omaksuvat. Etenkin huono kasvatus, hemmottelu 
ja pahatapaiseksi muuttuminen voivat saada ydin-qi’n katoamaan. 
Tietyn pisteen jälkeen se on kokonaan hävinnyt. Henkilö, joka on 
menettänyt kaiken ydin-qi’nsä, voi saada sen asteittain takaisin 
kultivoinnin myötä, mutta siihen kuluu runsaasti aikaa ja se vaatii 
suuria ponnistuksia. Näin ollen ydin-qi on äärimmäisen arvokasta.

En suosittele, että henkilön taivaallinen silmä avattaisiin taivaallisen 
näön tasolle, sillä gong-voimaltaan heikko harjoittaja menettää 
enemmän energiaa asioita katselemalla kuin hän on kartuttanut 
kultivoinnissaan. Taivaallinen silmä saattaa jälleen sulkeutua, jos 
olennaista energiaa on menetetty liikaa. Kun se on sulkeutunut, sitä 
ei ole helppo avata uudelleen. Niinpä avaan ihmisten taivaallisen 
silmän tavallisesti viisauden näön tasolle. Riippumatta siitä, kuinka 
selvä tai epäselvä kultivoijan näkökyky sitten onkaan, hän pystyy 
näkemään asioita toisissa ulottuvuuksissa. Koska ihmisiin vaikuttaa 
heidän synnynnäinen perustansa, jotkut näkevät selvästi, jotkut 
näkevät asioita ajoittain, ja toiset näkevät epäselvästi. Mutta kykenette 
vähintäänkin näkemään valoa. Tämä auttaa kultivoijaa edistymään 
kohti korkeita tasoja. Ne, jotka eivät näe selvästi, pystyvät korjaamaan 
asian kultivoinnin myötä.

Ihmiset, joilla on vähemmän ydin-qi’tä, näkevät taivaallisella 
silmällä vain mustavalkoisia kuvia. Enemmän ydin-qi’tä omaava 
henkilö voi nähdä värillisiä ja selkeämmässä muodossa olevia näkymiä. 
Mitä enemmän ydin-qi’tä, sitä selkeämpi on kuva. Jokainen yksilö on 
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kuitenkin erilainen. Jotkut ihmiset syntyvät taivaallinen silmä auki, 
kun taas toisilla se saattaa olla tiukasti ummessa. Kun taivaallinen 
silmä avautuu, kuva muistuttaa sitä, kun nuppu puhkeaa kukkaan; se 
avautuu kerros kerrokselta. Meditaationne aikana huomaatte ensin, 
että taivaallisen silmänne alueella on valoa. Alussa valo ei ole niin 
kirkasta, kun taas myöhemmin se muuttuu punaiseksi. Joidenkin 
ihmisten taivaallinen silmä on tiukasti kiinni, joten heidän fyysiset 
tuntemuksensa saattavat olla alkuvaiheessa varsin voimakkaita. 
Tällaiset henkilöt tuntevat pääkanavan ja shangen-akupunktiopisteen 
ympärillä olevien lihasten kiristyvän, ikään kuin niitä painettaisiin ja 
puristettaisiin sisäänpäin. Heidän ohimonsa ja otsansa alkavat tuntua 
turvonneilta ja kipeiltä. Nämä oireet liittyvät taivaallisen silmän 
aukeamiseen. Henkilö, jonka taivaallinen silmä aukeaa helposti, voi 
ajoittain nähdä tiettyjä asioita. Luentojeni aikana jotkut ihmiset 
näkevät tahattomasti fǎshēnejani. Kuva katoaa, kun he yrittävät 
tarkastella niitä, koska tällöin nämä henkilöt käyttävät itse asiassa 
fyysisiä silmiään. Kun näette silmät kiinni joitakin asioita, yrittäkää 
pysytellä samanlaisessa tilassa, ja asteittain näette asioita selvemmin. 
Jos haluatte katsoa tarkemmin, vaihdatte tosiasiassa omiin silmiinne 
ja käytätte näköhermoa. Silloin ette näe mitään.

Taivaalliselle silmälle näyttäytyvät ulottuvuudet vaihtelevat 
henkilön taivaallisen silmän tason mukaan. Jotkut tieteelliset 
tutkimuslaitokset eivät ymmärrä tätä periaatetta, minkä vuoksi jotkut 
qigong-tutkimukset eivät ole päätyneet ennakko-odotuksia vastaaviin 
tuloksiin. Ajoittain tutkimuksissa on jopa päädytty päinvastaisiin 
tuloksiin. Eräs instituutti kehitti esimerkiksi menetelmän 
yliluonnollisten kykyjen kokeelliseen tutkimukseen. He pyysivät 
qigong-mestareita tarkastelemaan sinetöidyn laatikon sisältöä. Koska 
näiden mestareiden taivaallisen silmän tasot vaihtelivat, heidän 
vastauksensa olivat erilaisia. Niinpä tutkimushenkilökunta päätteli, 
ettei taivaallista silmää ole olemassa ja että se on käsitteenä pelkkää 
humpuukia. Henkilö, jonka taivaallinen silmä on auki alemmalla 
tasolla, saa tällaisessa kokeessa yleensä parempia tuloksia, koska 
hänen taivaallinen silmänsä on avautunut taivaallisen näön tasolle – 
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tasolle, joka soveltuu ainoastaan tässä aineellisessa ulottuvuudessa 
olevien objektien tarkasteluun. Näin ollen ihmiset, jotka eivät 
ymmärrä taivaallista silmää, pitävät tällaisten henkilöiden kykyjä 
kaikkein voimakkaimpina. Kaikki objektit, niin orgaaniset kuin 
epäorgaanisetkin, ilmenevät erilaisissa hahmoissa ja muodoissa eri 
ulottuvuuksissa. Kun esimerkiksi juomalasi valmistetaan, toisessa 
ulottuvuudessa saa alkunsa älyllinen olento. Lisäksi ennen tätä 
kyseinen olento on saattanut olla joku muu. Kun taivaallinen silmä on 
alimmalla tasollaan, henkilö näkee juomalasin. Korkealla tasolla hän 
näkee kyseisen olennon, joka sijaitsee toisessa ulottuvuudessa. Vielä 
korkeammalla tasolla henkilö näkee sen aineellisen muodon, joka sillä 
oli ennen olemassaoloaan tällaisena älyllisenä olentona.

(3) Etänäköisyys

Kun joidenkin ihmisten taivaallinen silmä on avautunut, heidän 
etänäköisyyden kykynsä tulee esille ja he pystyvät näkemään 
tuhansien kilometrien päässä olevia asioita. Jokainen yksilö asuttaa 
omia ulottuvuuksiaan. Näissä ulottuvuuksissa hän on yhtä suuri kuin 
maailmankaikkeus. Tietyssä ulottuvuudessa hänellä on peili otsansa 
edessä, vaikka se on näkymätön meidän ulottuvuudessamme. Kaikilla 
on tällainen peili, mutta kultivointia harjoittamattoman henkilön peili 
on kääntynyt sisäänpäin. Harjoittajien tapauksessa peili pyörii hitaasti. 
Kääntyessään se pystyy heijastamaan kuvia siitä, mitä harjoittaja 
haluaa nähdä. Tässä tietyssä ulottuvuudessaan kyseinen henkilö 
on melko suurikokoinen. Koska hänen kehonsa on varsin suuri, 
niin on myös hänen peilinsä. Peiliin voi heijastua se, mitä kultivoija 
haluaa nähdä. Vaikka kuva on kaapattu, tämä henkilö ei kuitenkaan 
vielä pysty näkemään sitä, sillä kuvan on viivyttävä peilillä hetken 
aikaa. Sitten peili kääntyy ympäri, minkä ansiosta tämä henkilö voi 
nähdä niitä objekteja, joiden kuvia se on kaapannut. Sen jälkeen 
peili kääntyy takaisin ja pyörähtää jälleen nopeasti, ja tällä tavoin se 
pyörii keskeytyksettä. Elokuvafilmit liikkuvat 24 kuvaa sekunnissa, 
jotta liike olisi sulavaa. Peili pyörii paljon tätä nopeammin, joten 
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kuvat vaikuttavat jatkuvilta ja selkeiltä. Tämä on etänäköisyyttä, ja 
etänäköisyyden periaate on näin yksinkertainen. Aiemmin kyse oli 
hyvin salaisesta asiasta, mutta olen paljastanut sen muutamalla rivillä.

(4) Ulottuvuudet

Meidän näkökulmastamme ulottuvuudet ovat varsin monimutkaisia. 
Ihmiskunta tuntee vain sen ulottuvuuden, jossa ihmiset tällä hetkellä 
ovat olemassa, kun taas toisia ulottuvuuksia ei ole vielä löydetty tai 
tutkittu. Mitä tulee toisiin ulottuvuuksiin, me qigong-mestarit olemme 
jo nähneet kymmeniä ulottuvuuksien tasoja. Ne on mahdollista 
selittää myös teoreettisesti, vaikka tiede ei ole toistaiseksi todistanut 
niiden olemassaoloa. Vaikka jotkut ihmiset eivät myönnä tiettyjen 
asioiden olevan olemassa, ne ovat itse asiassa heijastuneet meidänkin 
ulottuvuuteemme. On olemassa esimerkiksi alue nimeltä Bermudan 
kolmio (tai ”Paholaisen kolmio”). Jotkut laivat ja lentokoneet ovat 
kadonneet tällä alueella vain ilmestyäkseen vuosien jälkeen uudelleen. 
Kukaan ei pysty selittämään, mistä on kyse, sillä kukaan ei ole ylittänyt 
inhimillisen ajattelun ja inhimillisten teorioiden rajoituksia. Itse asiassa 
Bermudan kolmio on portti toiseen ulottuvuuteen. Tavallisilla ovilla 
on määrätyt paikkansa; sen tila on sitä vastoin arvaamaton. Laiva 
voi helposti siirtyä toiseen ulottuvuuteen, jos se on kulkemassa tällä 
alueella, kun ovi sattuu olemaan auki. Ihmiset eivät pysty aistimaan 
eroja ulottuvuuksien välillä ja siirtyvät toiseen ulottuvuuteen 
välittömästi. Ajan ja paikan eroja tämän ulottuvuuden ja meidän 
ulottuvuutemme välillä ei voi ilmaista maileissa – tuhansien mailien 
etäisyys saattaa siellä olla yhdessä pisteessä. Toisin sanoen tämä 
etäisyys saattaa olla kokonaisuudessaan samassa paikassa ja samassa 
ajassa. Laiva kiepsahtaa hetkeksi sisään ja tulee sattuman ansiosta 
jälleen ulos. Kuitenkin tässä maailmassa on kulunut vuosikymmeniä, 
sillä aika on erilainen näissä kahdessa ulottuvuudessa. Jokaisessa 
ulottuvuudessa on olemassa myös yhtenäisiä maailmoja. Tämä 
muistuttaa atomien rakenteesta tehtyjä malleja, joissa yksi pallo on 
yhdistetty toiseen langalla ja joissa on useita palloja ja lankoja. Kyse on 
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hyvin monimutkaisesta asiasta.
Eräs brittiläinen lentäjä oli suorittamassa tehtävää neljä 

vuotta ennen toista maailmansotaa. Lentonsa aikana hän joutui 
voimakkaaseen ukkosmyrskyyn. Aiemman kokemuksensa perusteella 
hän pystyi löytämään hylätyn lentokentän. Sillä hetkellä, kun 
lentokenttä ilmestyi hänen silmiensä eteen, hän näki aivan toisenlaisen 
näkymän: yhtäkkiä ilma oli aurinkoinen ja pilvetön, aivan kuin hän 
olisi juuri tullut toisesta maailmasta. Lentokentällä olevat koneet 
oli maalattu keltaisiksi, ja ihmiset uurastivat kiireisinä töidensä 
parissa. Hänestä se oli hyvin kummallista. Kukaan ei kiinnittänyt 
häneen huomiota, kun hän laskeutui; edes lennonjohtotorni ei 
ottanut häneen yhteyttä. Sitten lentäjä päätti lähteä, sillä taivas oli 
kirkastunut. Kun hän oli jälleen ilmassa ja samalla etäisyydellä, jolta 
hän oli hetkeä aiemmin nähnyt lentokentän, hän huomasi jälleen 
olevansa ukkosmyrskyssä. Ennen pitkää hän onnistui pääsemään 
takaisin tukikohtaansa. Hän raportoi tapauksesta ja jopa kirjasi sen 
lentopäiväkirjaansa. Hänen esimiehensä eivät kuitenkaan uskoneet 
häntä. Neljä vuotta myöhemmin syttyi toinen maailmansota, ja hänet 
siirrettiin tälle samalle hylätylle lentokentälle. Hän tajusi välittömästi, 
että kyse oli täsmälleen samasta maisemasta, jonka hän oli nähnyt neljä 
vuotta aiemmin. Me qigong-mestarit osaamme kaikki selittää tämän 
tapauksen. Hän teki edeltä käsin sen, minkä hän tulisi tekemään neljä 
vuotta myöhemmin. Ennen kuin kyseinen tapahtuma oli alkanut, hän 
oli mennyt paikan päälle ja näytellyt oman osansa ennalta. Sen jälkeen 
asiat palasivat oikeaan järjestykseensä.

5. Qigong-hoidot ja sairaalahoidot

Teoreettiselta kannalta qigong-hoidot ovat täysin erilaisia kuin 
sairaaloiden antama hoito. Länsimaiset hoitokeinot hyödyntävät 
menetelmiä, jotka kuuluvat tavallisten ihmisten yhteiskuntaan. 
Vaikka niihin sisältyy laboratoriokokeiden ja röntgentutkimusten 
kaltaisia keinoja, ne voivat vain tarkastella sairauden aiheuttajaa 
tässä ulottuvuudessa eivätkä perimmäistä syytä, joka sijaitsee 
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toisissa ulottuvuuksissa. Niinpä ne eivät pysty ymmärtämään 
sairauden aiheuttajaa. Lääkitys voi hävittää tai karkottaa potilaan 
terveysongelman alkuperän (jota länsimaiset lääkärit pitävät 
patogeenina ja jota qigong pitää karmana), jos kyseinen henkilö ei ole 
vakavasti sairas. Lääkkeet eivät toimi siinä tapauksessa, jos sairaus on 
vakava, sillä potilas ei välttämättä kestä niiden annostuksen lisäämistä. 
Kaikki sairaudet eivät rajoitu Kolmen maailman

22
 piiriin, sillä jotkut 

niistä ovat varsin vakavia ja ylittävät Kolmen maailman rajat, ja tämän 
vuoksi sairaalat eivät pysty parantamaan niitä.

Kiinalainen lääketiede on maamme perinteistä lääketiedettä. 
Sitä ei voi pitää erillisenä niistä yliluonnollisista kyvyistä, joita 
kehitetään ihmiskehon kultivoinnin myötä. Muinaisten aikojen 
ihmiset kiinnittivät erityistä huomiota ihmiskehon kultivointiin. 
Konfutselaiset, taolaiset ja buddhalaiset – ja jopa konfutselaisuuden 
opiskelijat – ovat kaikki pitäneet tärkeänä meditaation harjoittamista. 
Meditaatiossa istumista pidettiin taitona. Ajan myötä he kehittivät 
gongiaan ja yliluonnollisia kykyjään, vaikka he eivät harjoittaneet 
liikesarjoja. Miksi kiinalainen akupunktio onnistui niin tarkasti 
tunnistamaan ihmiskehon energiakanavat? Miksi akupunktiopisteet 
eivät ole vaakasuunnassa yhdistyneet toisiinsa? Miksi ne eivät risteä 
toistensa kanssa, ja miksi ne ovat yhdistyneet pystysuunnassa? 
Kuinka ne pystyttiin kartoittamaan sellaisella tarkkuudella? Ne 
nykyajan ihmiset, joilla on yliluonnollisia kykyjä, pystyvät omin 
silmin näkemään samat asiat, joita kiinalaiset lääkärit kuvailivat. Tämä 
johtuu siitä, että muinaisen Kiinan kuuluisilla lääkäreillä oli tavallisesti 
yliluonnollisia kykyjä. Kiinan historiassa kaikki Li Shizhenin

23
, Sun 

Simiaon
24

, Bian Quen
25

 ja Hua Tuon
26

 kaltaiset lääkärit olivat itse 

22 Kolme maailmaa – Taivas, Maa ja Tuonela (”Ylinen”, ”Keskinen” ja 

”Alinen”).

23 Li Shizhen (n. 1518–1593 jKr), Ming-dynastia (1368–1644 jKr).

24 Sun Simiao (n. 581–682 jKr), Tang-dynastia (618–907 jKr).

25 Bian Que (n. 407–330 eKr), Zhou-dynastia (1121–222 eKr).

26 Hua Tuo (n. 141–203 jKr), Han-dynastia (206 eKr – 220 jKr).
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asiassa suuria qigong-mestareita, joilla oli yliluonnollisia kykyjä. 
Nykyaikaan asti periytyessään kiinalainen lääketiede on menettänyt 
yliluonnollisiin kykyihin liittyvät osuutensa ja säilyttänyt ainoastaan 
hoitomenetelmiään. Menneinä aikoina kiinalaiset lääkärit käyttivät 
(yliluonnollisilla kyvyillä varustettuja) silmiään sairauksien 
diagnosointiin. Myöhemmin he kehittivät myös erityisen pulssin 
tutkimiseen perustuvan diagnoosimenetelmän. Jos kiinalaisiin 
hoitomenetelmiin lisättäisiin jälleen tällaiset kyvyt, länsimainen 
lääketiede ei pystyisi saavuttamaan kiinalaisen lääketieteen tasoa vielä 
pitkään aikaan.

Qigong-parannus hävittää sairauden perimmäisen syyn. Minun 
näkökulmastani sairaus on yhdentyyppistä karmaa, ja sairauden 
parannus tarkoittaa auttamista kyseisen karman vähentämisessä. Jotkut 
qigong-mestarit parantavat ihmisiä käyttämällä menetelmää, jossa 
poistetaan qi’tä ja täytetään sitä jälleen sisään, minkä tarkoituksena 
on auttaa potilaita hävittämään mustaa qi’tä. Melko matalalla tasolla 
olevat mestarit poistavat mustaa qi’tä, mutta he eivät tiedä mustan 
qi’n perimmäistä aiheuttajaa. Niinpä musta qi palaa ja sairaus 
puhkeaa uudelleen. Todellisuudessa musta qi ei ole sairauden syy – 
sen läsnäolo saa potilaan vain tuntemaan olonsa huonoksi. Potilaan 
sairauden perimmäinen syy on älyllinen olento, joka sijaitsee toisessa 
ulottuvuudessa. Monet qigong-mestarit eivät tiedä tätä. Koska tämä 
älyllinen olento on niin voimakas, keskimääräiset ihmiset eivät pysty 
koskemaan siihen, eivätkä he edes rohkenisi tehdä niin. Falun Gongin 
lähestymistapa sairauden parantamiseen keskittyy tähän älylliseen 
olentoon ja aloittaa siitä, ja tämä poistaa sairauden perimmäisen 
syyn. Lisäksi tälle alueelle asennetaan suoja, jotta sairaus ei pystyisi 
tunkeutumaan sille takaisin.

Qigong pystyy parantamaan sairauksia, mutta se ei voi häiritä 
ihmisten yhteiskunnassa vallitsevaa asiaintilaa. Jos sitä käytettäisiin 
laajassa mittakaavassa, se häiritsisi tavallisten ihmisten yhteiskunnan 
olosuhteita, eikä sellaista sallita. Tällöin sen parantavat vaikutukset 
eivät myöskään olisi hyviä. Saatatte tietää, että jotkut ihmiset 
ovat avanneet qigong-klinikoita, qigong-sairaaloita ja qigong-
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kuntoutuskeskuksia. Heidän hoitonsa saattoivat olla varsin tehokkaita 
ennen näiden liikeyritysten perustamista. Kun he perustavat yrityksiä 
hoitojen antamiseksi, hoitojen tehokkuus heikkenee nopeasti. Tämä 
tarkoittaa, että ihmisiä estetään ottamasta yliluonnollisia menetelmiä 
tavallisen yhteiskunnan toimintojen tilalle. Sen seurauksena hoitojen 
tehokkuus laskee takuuvarmasti yhtä matalalle tasolle kuin millä 
tavallisen yhteiskunnan menetelmät ovat.

Yliluonnollisia kykyjä voidaan käyttää tarkastelemaan ihmiskehon 
sisäpuolta kerros kerrokselta lääketieteellisen poikkileikkauksen 
tavoin. Tällä tavalla voi nähdä pehmeät kudokset tai minkä tahansa 
muun osan kehosta. Vaikka nykyisillä kerroskuvauksilla pystytään 
näkemään selvästi, ne kuitenkin edellyttävät koneen käyttöä, mikä 
kuluttaa aikaa, vaatii runsaasti filmiä ja on varsin hidasta ja kallista. 
Kyse ei ole niin käytännöllisestä tai tarkasta asiasta kuin ihmisen 
yliluonnollisissa kyvyissä. Kun qigong-mestarit sulkevat silmänsä 
tehdäkseen nopean tutkimuksen, he pystyvät näkemään minkä 
tahansa osan potilaasta suoraan ja selvästi. Eikö tämä ole todellista 
huipputeknologiaa? Se on vielä edistyneempää kuin ne asiat, joita 
nykyään pidetään huipputeknologiana. Kuitenkin tätä taitoa esiintyi 
muinaisessa Kiinassa – se oli muinaista huipputeknologiaa. Lääkäri 
Hua Tuo löysi kasvaimen [sotilashallitsija] Cao Caon

27
 aivoista ja halusi 

leikata hänet. Cao Cao pidätytti Hua Tuon, koska hän ei uskonut asiaa 
ja erehtyi pitämään sitä vahingoittamiseensa tähtäävänä juonena. 
Ennen pitkää Cao Cao kuoli aivokasvaimeen. Historian kuluessa 
monilla suurilla kiinalaisilla lääkäreillä tosiaankin oli yliluonnollisia 
kykyjä. Kyse on vain siitä, että tässä nykyaikaisessa yhteiskunnassa 
ihmiset tavoittelevat kiihkeästi käytännöllisiä asioita ja ovat 
unohtaneet muinaiset perinteet.

Meidän korkean tason qigong-kultivointimme tulisi tarkastella 
uudelleen perinteisiä asioita, jatkaa niitä eteenpäin, kehittää niitä 
harjoituksemme myötä sekä käyttää niitä yhteiskunnan hyväksi.

27 Lausutaan tsao-tsao. Keisari yhdessä Kolmesta valtakunnasta (155–

220 jKr).
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6. Buddha-järjestelmän qigong ja buddhalaisuus uskontona

Mainitessamme Buddha-järjestelmän qigongin monet ajattelevat 
välittömästi, että kun kerran Buddha-järjestelmän päämääränä on 
kultivoida buddhaa, he yhdistävät sitä niihin asioihin, jotka liittyvät 
buddhalaisuuteen uskontona. Haluan nyt kaikella vakavuudella 
selventää, että Falun Gong on Buddha-järjestelmän qigongia. Se on 
oikeamielinen, suuri kultivointitie, eikä sillä ole mitään tekemistä 
buddhalaisuutena tunnetun uskonnon kanssa. Buddha-järjestelmän 
qigong on Buddha-järjestelmän qigongia, kun taas buddhalaisuus 
on buddhalaisuutta. Niiden polut ovat erilaisia, vaikka niillä on 
sama päämäärä kultivoinnissa. Ne ovat erilaisia oppisuuntia, joiden 
vaatimukset poikkeavat toisistaan. Mainitsin sanan ’buddha’, ja 
mainitsen sen myöhemmin uudelleen opettaessani menetelmää 
korkeammilla tasoilla. Tässä sanassa ei itsessään ole mitään 
taikauskoista. Jotkut ihmiset eivät kestä kuulla sanaa ’buddha’ ja 
väittävät meidän levittävän taikauskoa. Tämä ei kuitenkaan pidä 
paikkaansa. Sana ’buddha’ sai alkunsa sanskritinkielisenä terminä, 
jonka alkuperä on Intiassa. Se käännettiin kiinaksi äänneasuunsa 
perustuen kirjainmerkeillä fó tuó. Myöhemmin ihmiset jättivät pois 
sanan tuó ja säilyttivät sanan fó. Kiinaksi käännettynä se merkitsee 

”valaistunutta” – henkilöä, joka on valaistunut. (Viittaus Cí Hǎi 
-sanakirjaan.)

(1) Buddha-järjestelmän qigong

Tähän mennessä kahta erityyppistä Buddha-järjestelmän qigongia 
on opetettu julkisesti. Toinen niistä haarautui buddhalaisuudesta, 
ja tuhansien vuosien kehityskulkunsa aikana se on tuottanut 
monia ansioituneita munkkeja. Kun nämä munkit saavuttivat 
kultivointiprosessissaan edistyneen tason, korkean tason mestarit 
opettivat heille tiettyjä asioita, joiden ansiosta he saivat aitoa oppia 
vielä korkeammilta tasoilta. Näitä asioita välitettiin eteenpäin 
sukupolvien ketjussa buddhalaisuutena tunnetun uskonnon sisällä. 
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Vasta silloin, kun ansioitunut munkki oli lähestymässä elämänsä loppua, 
hän välitti nämä asiat eteenpäin yhdelle opetuslapselleen, joka sitten 
kultivoi buddhalaisuuden oppijärjestelmän mukaisesti ja kehitti itseään 
kokonaisvaltaisesti. Tähän qigongiin buddhalaisuus antoi vahvasti 
leimansa. Sitä edustavat munkit ajettiin kulttuurivallankumouksen

28
 

aikaan ulos temppeleistä. Tällöin kyseiset menetelmät levisivät suuren 
yleisön keskuuteen ja alkoivat nopeasti saada uusia harjoittajia.

Myös toisentyyppistä Buddha-järjestelmän qigongia on olemassa. 
Se ei ole missään vaiheessa ollut osa buddhalaisuutta. Sitä on 
aina harjoitettu hiljaisesti joko kansan keskuudessa tai kaukana 
vuoristossa. Tämänkaltaiset harjoitusmenetelmät ovat omalla tavallaan 
ainutlaatuisia. Niiden on valittava hyvä opetuslapsi – henkilö, jolla 
on valtavasti hyvettä ja joka pystyy aidosti kultivoimaan edistyneelle 
tasolle. Hyvin pitkän aikavälin kuluessa tällainen henkilö ilmestyy 
tähän maailmaan vain kerran. Näistä menetelmistä ei voi tehdä julkisia, 
sillä ne edellyttävät varsin korkeaa luonteenlaatua ja niiden gong 
kehittyy nopeasti. Näiden menetelmien lukumäärä ei suinkaan ole 
vähäinen. Sama pätee Tao-järjestelmään. Vaikka kaikki sen edustajat 
kuuluvatkin Tao-järjestelmään, Tao-järjestelmän qigong jaetaan 
edelleen Kunluniin, Emeihin, Wudangiin ja niin edelleen. Jokaiseen 
ryhmään kuuluu erilaisia alaryhmiä, ja nämä alaryhmät poikkeavat 
toisistaan melko lailla. Niitä ei voi sekoittaa keskenään tai harjoittaa 
yhdessä.

(2) Buddhalaisuus

Buddhalaisuus on kultivointijärjestelmä, johon Sakyamuni
29

 valaistui 
yli 2000 vuotta sitten kultivoidessaan Intiassa, ja se perustuu hänen 

28 Suuri kulttuurivallankumous – Kiinassa vuosina 1966–1976 

vaikuttanut poliittinen liikehdintä, joka arvosteli ja tuhosi väkivaltaisesti 

perinteisiä arvoja ja kulttuuria.

29 Sakyamuni – buddhalaisuuden ”perustaja” Siddhartha Gautama 

(563–483 eKr.).
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alkuperäiseen kultivointiharjoitukseensa. Se voidaan tiivistää 
kolmeen sanaan: ”ohjesäännöt, keskittyminen (samadhi), viisaus”. 
Ohjesäännöt palvelevat keskittymistä. Buddhalaisuuteen kuuluu itse 
asiassa [qigongia vastaavia] harjoituksia, vaikka se ei suoranaisesti 
puhukaan niistä. Tosiasiassa buddhalaiset tekevät harjoituksia 
istuessaan meditaatiossa ja siirtyessään rauhallisuuden tilaan. Tämä 
johtuu siitä, että energia maailmankaikkeudesta alkaa kerääntyä 
kehon ympärille, kun henkilö tyyntyy ja rauhoittaa mielensä, ja tällä 
on samantapainen vaikutus kuin qigong-harjoitusten tekemisellä. 
Buddhalaisuuden ohjesäännöt on tarkoitettu kaikkien inhimillisten 
halujen hylkäämiseen sekä luopumiseen kaikesta siitä, mihin tavallinen 
ihminen on kiintynyt, jotta munkki voisi saavuttaa rauhallisuuden 
ja tyyneyden tilan. Sen ansiosta hän pystyy vaipumaan samadhiin. 
Tällainen henkilö kehittää itseään meditaatiossa jatkuvasti, kunnes hän 
lopulta valaistuu ja hänen viisautensa tulee esille. Tällöin hän tuntee 
maailmankaikkeuden ja näkee sen todellisen olemuksen.

Sakyamuni teki päivittäisessä opetuksessaan vain kolmea 
asiaa: hän opetti Fa’ta [eli dharmaa, ts. Lakia] (ennen kaikkea 
Arhat-Fa’ta) opetuslapsilleen, kantoi mukanaan kulhoa almujen 
keräämistä (ruuan kerjäämistä) varten sekä kultivoi istumalla 
meditaatiossa. Kun Sakyamuni jätti tämän maailman, brahmalaisuus 
ja buddhalaisuus kamppailivat keskenään. Myöhemmin nämä kaksi 
uskontoa yhdistyivät, mistä syntyi hindulaisuus. Tämän seurauksena 
buddhalaisuutta ei enää tänä päivänä ole Intiassa. Mahāyāna-
buddhalaisuus syntyi myöhemmän kehityksen ja myöhempien 
muutosten kautta ja levisi Kiinan sisäosiin, missä siitä on tullut 
tämän päivän buddhalaisuutta. Mahāyāna-buddhalaisuus ei osoita 
kunnioitusta Sakyamunille ainoana perustajanaan – kyse on uskosta 
moniin buddhiin. Siinä uskotaan moniin Tathagatoihin, kuten buddha 
Amitabhaan, Bhaishajyaguruun ja niin edelleen, ja siihen liittyy 
nyt useampia ohjesääntöjä, kun kultivoinnin päämäärä on noussut 
korkeammalle. Omana aikanaan Sakyamuni opetti muutamille 
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opetuslapsilleen Bodhisattva-Fa’ta.
30

 Nämä opetukset järjesteltiin 
myöhemmin uudelleen, ja ne kehittyivät tämän päivän mahāyāna-
buddhalaisuudeksi, joka on tarkoitettu kultivointiin bodhisattvan 
tasolle. Theravāda-buddhalaisuuden perinteet ovat säilyneet näihin 
päiviin asti Kaakkois-Aasiassa, ja sen seremonioita suoritetaan 
yliluonnollisia kykyjä käyttäen. Buddhalaisuuden kehityskulun 
aikana yksi kultivointitie haarautui Tiibetin alueelle – sitä nimitetään 
tiibetiläiseksi tantrismiksi. Toinen kultivointitie levisi Han-alueelle 
Xinjiangin kautta; sitä kutsutaan Tang-tantrismiksi. (Se katosi, kun 
buddhalaisuutta tukahdutettiin Huichangin kaudella.) Toinen haara 
kehittyi Intiassa joogaksi.

Buddhalaisuus ei opeta liikesarjoja, eikä siinä harjoiteta qigongia. 
Tarkoituksena on säilyttää buddhalaisen kultivoinnin perinteinen 
menetelmä. Tämä on myös tärkeä syy sille, miksi buddhalaisuus 
on säilynyt hiipumatta yli kahdentuhannen vuoden ajan. Se on 
luonnollisesti säilyttänyt omat perinteensä juuri siksi, ettei se ole 
hyväksynyt itseensä mitään ulkopuolista. Buddhalaisuuteen kuuluu 
erilaisia tapoja kultivoida. Theravāda-buddhalaisuus keskittyy oman 
itsen pelastukseen ja kultivointiin; mahāyāna-buddhalaisuus on 
kehittynyt tarjoamaan pelastusta sekä itselle että toisille – pelastusta 
kaikille tunteville olennoille.

7. Oikeamieliset kultivointimenetelmät ja harhaoppiset 
     menetelmät

(1) Pángmén zuǒdào

Pángmén zuǒdàoksi kutsuttuja menetelmiä kutsutaan myös ”epä -
tavan   omaisiksi (qímén) kultivointimenetelmiksi”.

31
 Erilaisia qigong-

30 Sanskr. bodhisattva (kiin. púsà) – valaistunut olento, joka on 

saavuttanut ”Hedelmän” Buddha-järjestelmässä; korkeammalla kuin arhat, 

mutta alempana kuin tathagata.

31 Kiin. qímén – ”kummallinen/outo/epätavanomainen ovi”.
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kulti vointi menetelmiä oli olemassa ennen uskontojen perustamista. 
Uskontojen ulkopuolella on monia menetelmiä, jotka ovat levinneet 
kansan keskuudessa. Useimpiin niistä ei kuulu järjestel mällisiä 
oppeja, eivätkä ne näin ollen ole kehittyneet kokonaisiksi kultivointi-
järjestelmiksi. Kuitenkin ”epätavanomaisilla kultivointimenetelmillä” 
on omat järjestelmälliset, täydelliset ja poikkeuksellisen intensiiviset 
kultivointimenetelmänsä, ja myös niitä on levitetty kansan keskuu-
dessa. Yleensä näitä harjoitus menetelmiä kutsutaan pángmén 
zuǒdàoiksi. Miksi niitä nimitetään sellaisiksi? Ensim mäinen osa 
[kiinan kielisestä termistä] tarkoittaa ”sivuovea”, ja toinen osa tarkoittaa 

”syrjätietä” [tai ”kömpelöä tietä”]. Ihmiset pitävät sekä Buddha- että 
Tao-järjestelmän kultivointi teitä suorina teinä, kun taas kaikkia 
muita pidetään pángmén zuǒdàoina tai harha oppisina kultivointi-
teinä. Mutta asia ei todellisuudessa ole niin. Pángmén zuǒdàoja on 
harjoitettu salaisesti kautta historian, ja niitä on opetettu yhdelle 
opetus lapselle kerrallaan. Niitä ei ole saanut paljastaa suurelle yleisölle. 
Ihmiset eivät ymmärtäisi niitä kovin hyvin, jos niistä tehtäisiin 
tunnettuja. Jopa niiden harjoittajat ovat sillä kannalla, etteivät he kuulu 
Buddha- eivätkä Tao-järjestelmään. Epätavanomaisten menetelmien 
kultivointi periaatteisiin kuuluu tiukkoja vaatimuksia luonteenlaadun 
osalta. Ne kultivoivat maailmankaikkeuden luonteen mukaisesti sekä 
suosivat hyvien tekojen tekemistä ja huomion kiinnittämistä omaan 
luonteenlaatuun. Kaikilla näiden menetelmien pitkälle edistyneillä 
mestareilla on ainutlaatuisia taitoja, ja jotkut heidän ainutlaatuisista 
tekniikoistaan ovat hyvin voimakkaita. Olen tavannut kolme 
pitkälle edistynyttä epätavanomaisten menetelmien mestaria, jotka 
opettivat minulle joitakin sellaisia asioita, joita ei löydy Buddha- 
eikä Tao-järjestelmästä. Kaikkia näitä asioita oli kultivointiprosessin 
aikana melko vaikea harjoittaa, joten niiden myötä kehittynyt gong 
oli ainutlaatuista. Sitä vastoin monista niin kutsutuista Buddha- 
ja Tao-järjestelmän kultivointimenetelmistä puuttuvat tiukat 
luonteenlaadun vaatimukset, ja tämän seurauksena niiden harjoittajat 
eivät pysty kultivoimaan edistyneelle tasolle. Niinpä meidän pitäisi 
tarkastella jokaista kultivointimenetelmää objektiiviselta kannalta.
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(2) Kamppailulajien qigong (wǔshù qìgōng)

Kamppailulajien qigongilla on pitkä historia. Sillä on oma täydellinen 
teorioiden ja kultivointimenetelmien järjestelmänsä, ja näin ollen 
siitä on muodostunut itsenäinen järjestelmä. Tarkalleen ottaen siinä 
kuitenkin ilmenee vain sellaisia yliluonnollisia kykyjä, joita syntyy 
alimman tason sisäisessä kultivoinnissa. Kaikkia kamppailulajien 
kultivoinnissa ilmeneviä kykyjä ilmenee myös sisäisessä kultivoinnissa. 
Myös kamppailulajien kultivointi alkaa qi’tä harjoittamalla. Kun 
kamppailulajien harjoittaja esimerkiksi iskee käsillään kiveä, hänen 
täytyy alkuvaiheessa heilutella käsivarsiaan saadakseen qi’nsä 
liikkeeseen. Ajan myötä hänen qi’nsä muuttuu laadullisesti, ja siitä tulee 
energiamassa, joka ilmenee valon muodossa. Tässä vaiheessa hänen 
gonginsa alkaa toimia. Gong on älykästä, koska se on kehittynyttä 
materiaa. Se sijaitsee toisessa ulottuvuudessa, ja sitä hallitsevat 
henkilön aivoista lähtevät ajatukset. Kun kamppailulajien harjoittajaa 
vastaan hyökätään, hänen ei tarvitse liikuttaa qi’tään; gongia tulee 
pelkän ajatuksen voimalla. Kultivoinnin aikana hänen gonginsa 
vahvistuu alituisesti, sen partikkelit muuttuvat yhä hienommiksi, 
ja sen energia kasvaa yhä suuremmaksi. ”Rautakämmeneksi” ja 

”sinooperikämmeneksi” kutsutut kyvyt tulevat esille. Kuten olemme 
nähneet elokuvista, aikakauslehdistä ja televisio-ohjelmista, ”kultainen 
kellokupu” ja ”rautapaita” ovat tulleet tunnetuiksi viime vuosina. Ne 
ovat peräisin sisäisen kultivoinnin ja kamppailulajien kultivoinnin 
rinnakkaisesta harjoittamisesta; ne muodostuvat samanaikaisesti 
suoritetun sisäisen ja ulkoisen kultivoinnin ansiosta. Sisäistä 
kultivointia harjoittaakseen henkilön täytyy vaalia hyvettä ja kultivoida 
omaa luonteenlaatuaan. Teoreettisesta näkökulmasta selitettynä asia 
on niin, että kun henkilö saavuttaa tietyn tason, gongia erittyy kehon 
sisäpuolelta ulkopuolelle. Suuren tiheytensä ansiosta siitä muodostuu 
suojaava kilpi. Periaatteiden kannalta suurin ero kamppailulajien 
kultivoinnin ja meidän sisäisen kultivointimme välillä on se, että 
kamppailulajeja harjoitetaan fyysisesti voimakkain liikkein, eivätkä 
niiden harjoittajat siirry rauhallisuuden tilaan. Kun henkilön mieli 
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ei ole tässä rauhallisuuden tilassa, qi virtaa ihon alla ja lihaksien 
kautta sen sijaan, että se virtaisi eliksiirikenttään (dāntián). Niinpä 
kamppailulajien qigong ei kultivoi pitkäikäisyyttä, eikä sillä ole tähän 
edellytyksiä.

(3) Käänteinen kultivointi ja gongin lainaaminen

Jotkut ihmiset eivät ole koskaan harjoittaneet qigongia. Yhtäkkiä he 
saavat gongia yhdessä yössä, heillä on varsin voimakasta energiaa, ja 
he voivat jopa parantaa muiden sairauksia. Ihmiset kutsuvat heitä 
qigong-mestareiksi, ja tällaiset henkilöt kiertävät myös opettamassa 
muita. Vaikka he eivät ole koskaan opiskelleet qigongia tai ovat 
oppineet vain joitakin liikesarjoja, he opettavat toisille asioita, joihin 
he ovat tehneet pieniä muutoksiaan. Tällaisella henkilöllä ei ole 
qigong-mestarin pätevyyttä. Hänellä ei ole mitään sellaista, jota hän 
voisi välittää muille. Hänen opettamiaan asioita ei takuuvarmasti 
voi käyttää kultivointiin korkeille tasoille – enimmilläänkin ne 
voivat vain auttaa parantamaan sairauksia ja kohottaa yleiskuntoa. 
Mistä tällainen gong on peräisin? Puhutaanpa ensin ”käänteisestä 
kultivoinnista”, joka on yleisessä tiedossa oleva käsite. Käänteinen 
kultivointi liittyy sellaisiin hyviin ihmisiin, joilla on äärimmäisen 
korkea luonteenlaatu ja jotka ovat yleensä hieman vanhempia, 
esimerkiksi yli 50-vuotiaita. Heillä ei ole tarpeeksi aikaa kultivoida 
alusta asti, koska ei ole helppoa löytää erinomaisia mestareita, jotka 
opettavat sekä mieltä että kehoa kultivoivia qigong-harjoituksia. Kun 
tällainen henkilö haluaa kultivoida, korkean tason mestarit asettavat 
häneen suuren määrän gongia sen mukaisesti, millainen on hänen 
luonteenlaatunsa perusta. Tämä mahdollistaa käänteisen kultivoinnin 
ylhäältä alas, ja tällä tavoin se käy paljon nopeammin. Korkean tason 
mestarit hoitavat muunnoksen toisesta ulottuvuudesta käsin ja lisäävät 
henkilöön jatkuvasti gongia hänen kehonsa ulkopuolelta. Tämä pätee 
etenkin silloin, kun henkilö antaa hoitoja ja muodostaa energiakentän. 
Mestarien antama gong virtaa ikään kuin putken kautta. Jotkut ihmiset 
eivät edes itse tiedä, mistä gong on peräisin. Tällaista on käänteinen 
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kultivointi.
Toista tapaa kutsutaan ”gongin lainaamiseksi”, eikä siihen liity 

ikärajaa. Ihmisellä on päätajuntansa lisäksi aputajunta, joka on 
yleisesti ottaen korkeammalla tasolla kuin päätajunta. Joidenkin 
ihmisten aputajunnat ovat saavuttaneet niin korkeita tasoja, että ne 
pystyvät kommunikoimaan valaistuneiden olentojen kanssa. Kun 
tällaiset ihmiset haluavat kultivoida, myös heidän aputajuntansa 
haluavat kohottaa tasoaan, ja ne ottavat välittömästi yhteyttä kyseisiin 
valaistuneisiin olentoihin lainatakseen heiltä gongia. Kun gongia on 
lainattu, henkilö saa sitä yhdessä yössä. Gongin saamisen jälkeen 
hän kykenee hoitamaan ihmisiä heidän kipujensa helpottamiseksi. 
Tavallisesti tällainen henkilö käyttää menetelmää, jossa hän muodostaa 
energiakentän. Hän pystyy myös antamaan energiaa yksittäisille 
ihmisille ja opettamaan joitakin tekniikoita.

Yleensä tällaiset ihmiset aloittavat melko hyvinä. Koska heillä on 
gongia, heistä tulee tunnettuja ja he saavat itselleen sekä mainetta 
että mammonaa. Kiintymykset maineeseen ja mammonaan alkavat 
vallata suuren osan heidän ajattelustaan – suuremman osan kuin 
kultivointi. Siitä lähtien heidän gonginsa alkaa heiketä, ja siitä tulee 
yhä vähäisempää, kunnes se lopulta on kokonaan mennyttä.

(4) Kosminen kieli

Jotkut pystyvät äkillisesti puhumaan tietynlaista kieltä. Puhuttaessa 
se kuulostaa melko sujuvalta, mutta kyse ei ole minkään ihmisten 
yhteiskunnan kielestä. Miksi sitä kutsutaan? Kyse on niin sanotusta 

”kosmisesta kielestä”. Itse asiassa tämä kosminen kieli kuuluu eräille 
olennoille, joiden taso ei ole erityisen korkea. Tällä hetkellä tätä 
ilmiötä esiintyy Kiinassa monien qigongin harjoittajien keskuudessa. 
Jotkut heistä pystyvät puhumaan jopa useita erilaisia kieliä. Tietysti 
myös ihmiskuntamme kielet ovat varsin pitkälle kehittyneitä, ja niitä 
on yli tuhat erilaista. Voidaanko kosmista kieltä pitää yliluonnollisena 
kykynä? Sanoisin, että asia ei ole niin. Kyse ei ole teistä itsestänne 
peräisin olevasta kyvystä, eikä myöskään mistään sellaisesta kyvystä, 
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joka annettaisiin teille ulkopuolelta. Sen sijaan tällaista tapahtuu, kun 
joku on vieraiden olentojen hallinnassa. Näiden olentojen alkuperä on 
jonkin verran korkeammalla tasolla, tai ainakin ne ovat ihmiskuntaa 
korkeammalla. Puhuja on yksi niistä, sillä puhetta tuottava henkilö 
toimii ainoastaan välittäjänä. Useimmat ihmiset eivät itsekään tiedä 
mitä sanovat. Vain ne, jotka kykenevät lukemaan ajatuksia, voivat 
yleisellä tasolla ymmärtää, mitä sanat tarkoittavat. Kyse ei ole mistään 
kyvystä, mutta monet näitä kieliä puhuneista ihmisistä tuntevat 
ylemmyyttä ja riemastuvat, koska he pitävät sitä yliluonnollisena 
kykynä. Tosiasiassa sellainen henkilö, jonka taivaallinen silmä on 
korkealla tasolla, pystyy taatusti näkemään, kuinka viistosti kehon 
yläpuolella sijaitseva elävä olento puhuu toisen henkilön suuta 
käyttäen.

Kyseinen olento opettaa tätä henkilöä puhumaan kosmista kieltä 
samalla, kun se välittää hänelle jonkin verran omaa energiaansa. 
Kuitenkin tästä lähtien henkilö on sen hallinnassa, joten kyse ei 
ole oikeamielisestä kultivointimenetelmästä. Vaikka tämä olento 
sijaitsee jonkin verran korkeammassa ulottuvuudessa, se ei kultivoi 
oikeamielistä tietä, joten se ei pysty opettamaan kultivoijille mitään 
keinoa, jolla he pysyisivät terveinä tai voisivat parantaa sairauksia. 
Tästä syystä se käyttää sellaista menetelmää, jossa se lähettää energiaa 
puheen välityksellä. Koska energia on hajaantunutta, sillä on voimaa 
vain vähän. Se pystyy parantamaan vähäpätöisiä sairauksia ja vaivoja, 
mutta vakaviin tauteihin sillä ei ole vaikutusta. Buddhalaisuudessa 
puhutaan siitä, kuinka korkeammissa ulottuvuuksissa olevat eivät 
pysty kultivoimaan, koska heillä ei ole kärsimystä ja ristiriitoja; he 
eivät myöskään pysty karaisemaan itseään eivätkä kohottamaan 
tasoaan. Niinpä he etsivät keinoja, joilla he voisivat auttaa ihmisiä 
saavuttamaan paremman terveyden, ja siten he pyrkivät kohottamaan 
itseään. Kosmisen kielen puhumisessa on kyse juuri tällaisesta asiasta. 
Kyse ei ole yliluonnollisesta kyvystä eikä qigongista.

(5) Kehoon kiinnittyvät henget
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Kaikkein vahingollisin henkiriivauksen
32

 (fùtǐ) tyyppi liittyy alhaisen 
tason olentoihin. Tämä aiheutuu harhaoppisen menetelmän 
harjoittamisesta. Se on ihmisille todella vahingollista, ja riivauksen 
seuraukset ovat kauhistuttavia. Pian sen jälkeen, kun jotkut ihmiset 
ovat alkaneet harjoittaa, he muodostavat pakkomielteen hoitojen 
antamisesta ja rikastumisesta; he ajattelevat näitä asioita kaiken aikaa. 
Tällaiset ihmiset ovat aluksi saattaneet olla varsin kunnollisia, tai heillä 
on voinut jo olla mestari, joka on huolehtinut heistä. Siitä huolimatta 
asiat menevät pieleen, kun he alkavat pohtia hoitojen antamista ja 
rikastumista. Silloin he houkuttelevat tämänkaltaisia olentoja. Vaikka 
ne eivät sijaitse meidän aineellisessa ulottuvuudessamme, niiden 
olemassaolo on todellinen.

Tällainen harjoittaja tuntee yhtäkkiä, että hänen taivaallinen 
silmänsä on auennut ja että hänellä on nyt gongia, mutta 
todellisuudessa kehoon kiinnittyvä henki hallitsee hänen aivojaan. Se 
heijastaa tämän henkilön aivoihin näkemiään kuvia, mikä saa hänet 
uskomaan, että hänen taivaallinen silmänsä on avautunut. Tosiasiassa 
tämän henkilön taivaallinen silmä ei ole lainkaan auennut. Miksi 
riivaajahenki tai -eläin haluaa antaa tälle henkilölle gongia? Miksi se 
haluaa auttaa häntä? Siksi, koska meidän maailmankaikkeudessamme 
eläimiltä on kielletty kultivoinnin harjoittaminen. Eläinten ei sallita 
harjoittaa oikeamielistä kultivointimenetelmää, sillä ne eivät ymmärrä 
mitään luonteenlaadusta, eivätkä ne pysty kehittämään itseään. Tämän 
seurauksena ne haluavat tarrautua ihmiskehoon ja saada itselleen 
ihmisen ydinesanssin. Maailmankaikkeudessa on toinenkin periaate: 

”ei menetystä, ei voittoa”. Niinpä ne haluavat tyydyttää maineeseen 
ja mammonaan liittyvät mielihalunne. Ne tekevät teistä rikkaita ja 
kuuluisia, mutta ne eivät auta teitä ilmaiseksi. Nekin haluavat saada 
jotain: teidän ydinesanssinne. Siinä vaiheessa, kun ne jättävät teidät, 
teillä ei ole jäljellä enää mitään; teistä on tullut hyvin heikkoja ja olette 
muuttuneet ”vihanneksiksi”. Tämä on seurausta turmeltuneesta 

32 Kiin. fùtǐ – ”kehoon kiinnittynyt”. Tarkoittaa ihmiskehoa riivaavaa 

eläintä tai pahaa henkeä toisessa ulottuvuudessa.
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luonteenlaadustanne. Erään sanonnan mukaan ”yksi oikea mieli 
kukistaa sata pahaa”. Kun olette oikeamielisiä, ette houkuttele 
luoksenne pahoja asioita. Toisin sanoen teidän on harjoitettava 
ylevästi, käännettävä selkänne kaikenlaisille järjettömyyksille ja 
kultivoitava pelkästään oikeamielistä menetelmää.

(6) Vaikka kultivointimenetelmä olisi oikeamielinen, sitä voi harjoittaa
       harhaoppisella tavalla

Vaikka joidenkin ihmisten oppimat harjoitusjärjestelmät ovat 
peräisin oikeamielisistä kultivointimenetelmistä, he voivat tosiasiassa 
harjoittaa niitä tiedostamattaan harhaoppisella tavalla, koska he 
eivät aseta itselleen tiukkoja vaatimuksia ja kultivoi luonteenlaatuaan 
ja koska he hautovat pahoja ajatuksia harjoituksia tehdessään. 
Esimerkiksi, kun henkilö on tekemässä harjoituksia – olipa kyse 
seisomaharjoituksesta tai istumameditaatiosta – hän saattaa itse asiassa 
ajatella rahaa, kuuluisuutta ja menestystä, tai että ”hän on kohdellut 
minua kaltoin ja kostan hänelle saatuani yliluonnollisia kykyjä”. Hän 
voi myös mietiskellä jotakin yliluonnollista kykyä, mikä lisää hänen 
harjoitukseensa hyvin huonoja tekijöitä, ja niinpä hän harjoittaa 
harhaoppisella tavalla. Tämä on varsin vaarallista, sillä se voi houkutella 
paikalle eräitä huonoja asioita, kuten alhaisen tason olentoja. Kenties 
kyseinen henkilö ei edes ymmärrä, että hän on kutsunut niitä luokseen. 
Hänen kiintymyksensä ovat niin voimakkaita. Kultivointia ei ole lupa 
tarkoituksellisesti harjoittaa omien mielihalujen tyydyttämiseksi. Hän 
ei ole oikeamielinen, joten hänen mestarinsakaan ei pysty suojelemaan 
häntä. Tämän vuoksi harjoittajien täytyy varjella luonteenlaatuaan 
tiukasti, pysytellä oikeamielisinä ja olla tavoittelematta mitään. 
Muutoin he voivat aiheuttaa ongelmia.
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Kappale II – Falun Gong

Falun Gongin alkuperä on Falun Xiulian Dafa -harjoitus menetelmässä, 
joka kuuluu Buddha-järjestelmään.

33
 Se on yksi Buddha-järjestelmän 

erityisistä qigong-menetelmistä, mutta sillä on kuitenkin ominais-
piirteensä, jotka erottavat sen tavanomaisista Buddha-järjestelmän 
kultivointiteistä. Tämä kultivointijärjestelmä on erityinen, intensii-
vinen kultivointimenetelmä, joka aiemmin vaati kultivoijilta äärim-
mäisen korkeaa luonteenlaatua ja mahtavaa synnynnäistä perustaa. 
Antaakseni useammille harjoittajille mahdollisuuden kehittyä sekä 
täyttääkseni lukemattomien omistautuneiden kultivoijien tarpeet olen 
suunnitellut uudelleen ja julkistanut tämän kultivointiharjoitusten 
sarjan, joka nyt soveltuu yleiseen levitykseen. Muutoksista huolimatta 
tämä menetelmä ylittää edelleen selvästi muut harjoitusmenetelmät 
sekä niiden opetukset ja tasot.

1. Falunin tehtävä

Falun Gongin Falunilla on sama luonne kuin maailmankaikkeudella, 
sillä se on maailmankaikkeus pienoiskoossa. Falun Gongin 
kultivoijat eivät ainoastaan kehitä yliluonnollisia kykyjään ja 
gong-voimaansa nopeasti – lyhyessä ajassa he myös kehittävät 
verrattoman voimakkaan Falunin. Kehityttyään Falun on olemassa 
elävänä, älyllisenä olentona. Se pyörii automaattisesti ja lakkaamatta 
harjoittajan alavatsan alueella, ottaa jatkuvasti sisään ja muuntaa 
energiaa maailmankaikkeudesta sekä lopulta jalostaa tämän 
energian gongiksi harjoittajan alkuperäiskehossa (běntǐ). Tämän 
ansiosta saavutetaan vaikutus, jossa ”Fa jalostaa harjoittajaa”. Se 
tarkoittaa, että Falun jalostaa henkilöä jatkuvasti, vaikka hän ei 

33 Kiin. Dàfǎ – ”Suuri Laki” tai ”Suuri Tie”.
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olekaan joka hetki tekemässä harjoituksia. Sisäisestä näkökulmasta 
Falun tarjoaa pelastusta itselle. Se tekee henkilöstä vahvemman ja 
terveemmän, älykkäämmän ja viisaamman, ja se suojelee harjoittajaa 
harhautumiselta. Se voi myös suojella kultivoijaa joutumasta 
luonteenlaadultaan ala-arvoisten henkilöiden häiritsemäksi. 
Ulkoisesta näkökulmasta Falun voi sekä parantaa sairauksia että 
hävittää pahuutta muiden puolesta ja oikaista kaikki epänormaalit 
tilat. Falun pyörii jatkuvasti alavatsan alueella pyörien myötäpäivään 
yhdeksän kertaa ja sen jälkeen vastapäivään yhdeksän kertaa. 
Myötäpäivään pyöriessään se ottaa tehokkaasti sisään energiaa 
maailmankaikkeudesta, ja tämä energia on hyvin voimakasta. Sen 
pyörimisvoima vahvistuu, kun henkilön gong-voima kohoaa. Kyse on 
tilasta, jota ei ole mahdollista saavuttaa yrittämällä tarkoituksellisesti 
ammentaa qi’tä sisään päälaesta. Vastapäivään pyöriessään se 
vapauttaa energiaa ja tarjoaa pelastusta kaikille olennoille oikaisten 
epänormaalit tilat. Harjoittajan ympärillä olevat ihmiset hyötyvät. 
Kaikista maassamme opetetuista qigong-menetelmistä Falun Gong 
on ensimmäinen ja ainoa kultivointimenetelmä, joka on saavuttanut 
sen, että ”Fa jalostaa harjoittajaa”.

Falun on mittaamattoman arvokas, eikä sille voi määrittää 
hintaa. Kun oma mestarini välitti Falunin minulle, hän sanoi, ettei 
Falunia pitäisi välittää kenellekään toiselle; tuhat vuotta tai vieläkin 
kauempaan kultivoineet henkilöt haluaisivat sen mutta eivät voi saada 
sitä. Tätä oppia saatettiin välittää eteenpäin vain yhdelle henkilölle 
erittäin pitkän ajanjakson jälkeen, toisin kuin niitä oppeja, joita 
välitetään seuraavalle henkilölle muutaman vuosikymmenen välein. 
Näin ollen Falun on äärimmäisen arvokas, ja se on edelleenkin 
äärimmäisen arvokas, vaikka nyt julkistamme sen ja olemme 
muuttaneet sitä niin, ettei se ole yhtä voimakas. Kultivoijat, jotka 
ovat saaneet sen, ovat jo kultivointinsa puolitiessä. Ainoa teidän 
harteillenne jäävä asia on luonteenlaatunne parantaminen, ja silloin 
teitä odottavat varsin korkeat tasot. Tietysti ne ihmiset, joilla ei ole 
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kohtalonsuhdetta
34

, saattavat lopettaa kultivoituaan jonkin aikaa, ja 
siinä tapauksessa heidän Faluninsa lakkaa olemasta.

Falun Gong on Buddha-järjestelmän qigongia, mutta se ylittää 
mennen tullen Buddha-järjestelmän puitteet: me kultivoimme 
koko maailmankaikkeuden mukaisesti. Menneisyydessä buddhan 
kultivoinnissa opetettiin ainoastaan Buddha-järjestelmän periaatteita, 
kun taas Taon kultivoinnissa opetettiin Tao-järjestelmän periaatteita. 
Kumpikaan niistä ei antanut täydellistä selitystä siitä, mitä maailman-
kaikkeus on perustavalla tasollaan. Maailmankaikkeus on siinä 
mielessä ihmisten kaltainen, että aineellisen kokoonpanonsa 
lisäksi sillä on ominais luonteensa. Sen luonne voidaan tiivistää 
kolmeen kirjain merkkiin: Zhēn – Shàn – Rěn (Totuuden mukaisuus, 
Laupeus, Kärsivällisyys).

35
 Tao-järjestelmän kultivointi keskittää 

ymmärryksensä ”Totuuden mukaisuuteen” (Zhēn): siihen sisältyvät 
totuuden puhuminen, totuudellisten tekojen tekeminen, palaaminen 
alku peräiseen ja todelliseen itseen sekä jalostuminen viimein Aidoksi 
Henkilöksi (zhēnrén).

36
 Buddha-järjestelmän kultivointi keskittyy 

”Laupeuteen” (Shàn): suuren myötätunnon kehittämiseen sekä 
pelastuksen tarjoamiseen kaikille olennoille. Meidän oppimme kultivoi 
Totuuden mukaisuutta, Laupeutta ja Kärsivällisyyttä samanaikaisesti. 
Me noudatamme kultivoinnissamme suoraan maailmankaikkeuden 
perimmäistä luonnetta, minkä ansiosta harjoittajat lopulta mukautuvat 
maailman kaikkeuteen.

Falun Gong on sekä mieltä että kehoa harjoittava kultivointi-
järjestelmä. Kun harjoittajan gong-voima ja luonteenlaatu ovat 
saavuttaneet tietyn tason, hän saavuttaa tässä maailmassa sekä 

34 Kiin. yuánfèn – karminen suhde, predestinaatio.

35 Kiin. Zhēn – Shàn – Rěn – zhēn = totuus, totuudenmukaisuus; shàn 

= laupeus, myötätunto, hyvyys, hyväntahtoisuus, kiltteys; rěn = kärsivällisyys, 

sietokyky, pitkämielisyys, pidättyvyys, itsehillintä.

36 Kiin. zhēnrén – myös ”oikea/todellinen henkilö”. Kuvaa 

Tao-järjestelmässä henkilöä, joka on valaistunut sekä saavuttanut Taon ja 

kuolemattomuuden.
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valaistumisen (gongin avautumisen) että tuhoutumattoman kehon. 
Yleisesti ottaen Falun Gong jaetaan maallisen Fa’n

37
 (shì jiān fǎ) 

kultivointiin sekä ylimaallisen Fa’n (chū shì jiān fǎ) kultivointiin, joihin 
kuuluu monia tasoja. Toivon, että kaikki omistautuneet harjoittajat 
kultivoivat tunnollisesti ja parantavat hellittämättä luonteenlaatuaan, 
jotta he onnistuvat saavuttamaan täydellistymisen.

2. Falunin kokoonpano

Falun Gongin Falun on älyllinen, pyörivä kappale, joka koostuu 
korkeaenergiaisesta aineesta. Se pyörii maailmankaikkeuden 
kokonaisia valtavia liikkeitä hallitsevien lakien mukaisesti. Tietyssä 
mielessä Falun on maailmankaikkeus pienoiskoossa.

Falunin keskellä on Buddha-järjestelmän symboli srivatsa
38

 
[kiinaksi wàn] 卍, joka on Falunin ydin. (Sanskritiksi srivatsa 
tarkoittaa ”kaiken hyvän onnen kertymää”. (Viittaus kiinankieliseen 
Cí Hǎi -sanakirjaan.)) Sen väri on lähellä kullankeltaista, ja sen 
taustaväri on kirkkaanpunainen. Uloimman ympyrän taustaväri 
on oranssi. Neljä taiji -symbolia

39
 ja neljä buddhalaista srivatsaa 

on sijoitettu vuorotellen kahdeksaan suuntaan. Punamustat taiji’t 
kuuluvat Tao-järjestelmään, kun taas sinipunaiset taiji’t kuuluvat 
Suuren Alku-Taon järjestelmään. Myös neljä pientä srivatsaa ovat 
kullankeltaisia. Falunin taustaväri muuttuu vaiheittain sarjassa 
punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen, indigo ja violetti. Kyse 

37 Buddhalaisen käsityksen mukaan ihminen on samsarassa (jälleen-

syntymien kiertokulussa), ellei hän ole poistunut ”Kolmesta maailmasta” eli 

päässyt maallisen Fa’n toiselle puolen.

38 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.

39 Kiin. tàijí – ”ylin huippu”; absoluutti; Tao-järjestelmän symboli, 

tunnetaan yleisesti ”yin/yang –symbolina”.
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on poikkeuksellisen kauniista väreistä (ks. kirjan alkuosan kuva). 
Keskimmäisen srivatsan 卍 ja taiji-symbolien värit eivät muutu. Eri 
kokoiset srivatsat 卍 pyörivät itsekseen, ja Falun tekee samoin. Falun 
on juurtunut maailmankaikkeuteen. Maailmankaikkeus pyörii, kaikki 
galaksit pyörivät, ja niin myös Falun pyörii. Ne, joiden taivaallinen 
silmä on alemmilla tasoilla, voivat nähdä Falunin pyörivän kuin 
tuuletin; ne, joiden taivaallinen silmä on korkeammilla tasoilla, voivat 
nähdä Falunin kokonaisen hahmon, joka on poikkeuksellisen kaunis ja 
häikäisevä. Tämän ansiosta harjoittajat voivat rohkaistua kultivoimaan 
tunnollisemmin ja edistymään kultivoinnissaan nopeammin.

3. Falun Gong -kultivoinnin ominaispiirteet

(1) Fa jalostaa harjoittajaa

Falun Gongia harjoittavat henkilöt eivät ainoastaan kehitä gong-
voimaansa ja yliluonnollisia kykyjään nopeasti, vaan he saavat 
kultivoinnin myötä myös Falunin. Falun voi muodostua lyhyessä ajassa, 
ja muodostuttuaan se on varsin voimakas. Se voi suojata harjoittajia 
harhautumiselta sekä luonteenlaadultaan ala-arvoisten henkilöiden 
aiheuttamilta häiriöiltä. Falun Gongin periaatteet ovat täysin erilaisia 
kuin tavanomaisissa kultivointimenetelmissä. Tämä johtuu siitä, että 
Falunin muodostuttua se pyörii itsekseen lakkaamatta; se on olemassa 
älyllisen olennon muodossa, ja se kerää jatkuvasti energiaa harjoittajan 
alavatsan alueelle. Pyöriessään Falun ottaa automaattisesti energiaa 
maailmankaikkeudesta. Falun pystyy saavuttamaan päämäärän ”Fa 
jalostaa harjoittajaa” nimenomaan siksi, koska se pyörii keskeytyksettä. 
Se tarkoittaa, että Falun kultivoi ihmisiä jatkuvasti, vaikka he eivät 
teekään harjoituksia joka hetki. Kuten kaikki tiedätte, normaalisti 
ihmisten on tehtävä päivisin töitä ja levättävä öisin. Sen vuoksi 
harjoituksille jää rajallisesti aikaa. Harjoittamisen ajatteleminen ei 
taatusti vastaa 24 tuntia vuorokaudessa käynnissä olevaa suoritusta. 
Mikään muu menetelmä ei saavuta päämäärää, jossa tämä suoritus 
tapahtuu vuorokauden jokaisena hetkenä. Mutta Falun pyörii 
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lakkaamatta, ja sisäänpäin pyöriessään se ottaa sisään suuren määrän 
qi’tä (joka on energian ensimmäinen muoto). Päivin ja öin Falun jatkaa 
sisäänotetun qi’n varastointia ja muuntamista Falunin joka ainoassa 
osassa. Se muuntaa qi’tä korkeaenergiaiseksi aineeksi ja lopulta 
muuttaa sen kultivoijan kehossa gongiksi. Tätä tarkoittaa ”Fa jalostaa 
harjoittajaa”. Falun Gongin kultivointi eroaa täysin kaikista muista 
harjoitusjärjestelmistä sekä qigong-kultivointimenetelmistä, jotka 
kultivoivat eliksiiriä (dān).

Falun Gongin pääasiallinen piirre on, että se kultivoi eliksiirin 
sijasta Falunia. Kaikki tähän mennessä julkistetut kultivointi-
menetelmät ovat kultivoineet eliksiiriä – riippumatta siitä, mistä 
koulu kunnasta tai kultivointitiestä ne ovat peräisin, olipa kyse buddha-
laisuuden tai taolaisuuden haaroista, Buddha- tai Tao-järjestelmästä, 
tai mistä tahansa kansan keskuudessa levitetystä menetelmästä. Niin 
tekevät myös monet pángmén zuǒdào -menetelmät. Niitä kutsutaan 
eliksiirimenetelmä-qigongeiksi. Munkkien, nunnien ja taolaisten 
käyttämät kultivointiharjoitukset ovat omaksuneet eliksiirin 
kultivoinnin tien. Jos tällaiset henkilöt polttohaudataan kuoleman 
jälkeen, heistä jää sarira -jäänteitä.

40
 Ne koostuvat kovasta ja kauniista 

aineesta, josta nykyaikaiset tieteelliset laitteet eivät ota selkoa. 
Itse asiassa kyse on korkeaenergiaisesta aineesta, jota on kerätty 
muista ulottuvuuksista – ei meidän ulottuvuudestamme. Tällaista 
on eliksiiri. Eliksiirimenetelmä-qigongia harjoittavien henkilöiden 
on vaikea saavuttaa valaistumista elinaikanaan. Aiemmin monet 
eliksiirimenetelmä-qigongia harjoittaneet henkilöt yrittivät nostaa 
eliksiirinsä. Sitä ei ollut mahdollista nostaa ulos, kun se oli kohotettu 
Niwan-palatsiin,

41
 joten nämä henkilöt juuttuivat tähän vaiheeseen. 

Jotkut halusivat tarkoituksellisesti saada sen räjähtämään, mutta heillä 
ei ollut siihen mitään keinoa. Joitakin seuraavanlaisia tapauksia on 

40 Sanskr. sarira (kiin. shèlìzǐ) – pieniä välkehtiviä hippuja, joita on 

löydetty eräiden munkkien tuhkasta polttohautauksen jälkeen; buddhalaisia 

pyhäinjäännöksiä.

41 Kiin. níwán gōng – taolainen käsite, joka tarkoittaa käpyrauhasta. 
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ollut olemassa: henkilön isoisä ei onnistunut kultivoinnissaan, joten 
elämänsä lopussa hän sylki eliksiirin ulos ja antoi sen eteenpäin 
kyseisen henkilön isälle. Isäkään ei onnistunut kultivoinnissaan, vaan 
elämänsä lopussa hän sylki eliksiirin ulos ja antoi sen mainitulle 
henkilölle. Tästä huolimatta kyseinen henkilö ei saavuttanut kovinkaan 
paljon. Kyse on todella vaikeasta asiasta. Tietysti on olemassa monia 
kunnollisia kultivointimenetelmiä. Jos onnistutte saamaan aitoa oppia 
joltakin, asiat eivät ole huonosti, mutta on hyvin mahdollista, ettei 
tämä henkilö opeta teille korkean tason asioita.

(2) Päätajunnan kultivointi

Jokaisella on päätajunta. Tavallisesti henkilö on päätajuntansa varassa, 
kun hän toimii ja ajattelee. Päätajunnan lisäksi henkilöllä on yksi 
tai useampia aputajuntoja sekä esivanhemmilta perittyjä henkiä. 
Aputajunnalla (aputajunnoilla) on sama nimi kuin päätajunnalla, 
mutta yleisesti ottaen se on sekä kyvykkäämpi että korkeammalla 
tasolla. Ihmisten yhteiskunta ei johda sitä harhaan, ja se pystyy 
näkemään oman ulottuvuutensa. Monien kultivointimenetelmien 
lähestymistapa on aputajunnan kultivointi, jolloin henkilön fyysinen 
ruumis ja päätajunta toimivat ainoastaan kuljetusvälineenä. Tällaiset 
harjoittajat eivät yleensä tiedä, kuinka asiat todellisuudessa ovat, 
ja he jopa pitävät itseään varsin hyvinä. Yhteiskunnassa eläessään 
henkilön on uskomattoman vaikea murtaa siteensä käytännöllisiin 
asioihin, etenkin niihin, joihin hän on kiintynyt. Näin ollen 
monet kultivointimenetelmät painottavat harjoitusten tekemistä 
transsitilassa – täydellisessä transsissa. Kun muuntumista tapahtuu 
transsitilassa, aputajunta käy itse asiassa läpi muutoksia toisessa 
maailmassa, ja näiden muutosten myötä se kehittyy. Eräänä päivänä 
aputajunta saa kultivointinsa päätökseen ja ottaa gonginne mukaansa. 
Päätajunnallenne ja alkuperäiskehollenne ei jää mitään jäljelle, ja 
koko elämän kestänyt kultivointinne jää onnistumatta. Se on todella 
harmillista. Joillakin tunnetuilla qigong-mestareilla on kaikenlaisia 
suuria kykyjä, ja niiden myötä he ovat saaneet osakseen kunniaa 
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ja arvostusta. Kuitenkaan he eivät tiedä, ettei heidän gonginsa ole 
tosiasiassa kasvanut heidän omassa kehossaan.

Meidän Falun Gongimme kultivoi suoraan päätajuntaa; me 
varmistamme, että gong todella kasvaa omassa kehossanne. Tietysti 
myös apu tajunta saa osansa. Myös se kehittyy, vaikka se on tois-
sijaisessa asemassa. Meidän kultivointimenetelmällämme on tiukat 
luonteenlaadun vaatimuksensa, joiden ansiosta voitte karaista 
luonnettanne ja kehittyä, kun olette ihmisten yhteiskunnassa eli 
kaikkein monimutkaisimpien olosuhteiden alaisina – aivan kuten 
lootuskukka, joka nousee mudasta. Tämän vuoksi voitte onnistua 
kultivoinnissanne. Siksi Falun Gong on niin arvokas. Se on arvokas, 
koska te itse olette niitä, jotka saavat gongia. Mutta samalla se on myös 
hyvin hankalaa. Vaikeus on siinä, että olette valinneet polun, joka 
karaisee ja koettelee teitä kaikkein monimutkaisimmassa ympäristössä.

Päätajunnan on aina ohjattava kultivointianne, sillä meidän 
menetelmämme päämäärä on päätajunnan kultivointi. Päätajunnan 
tulisi tehdä päätöksiä sen sijaan, että se antaisi niitä aputajunnan 
tehtäväksi. Muutoin kävisi niin, että eräänä päivänä aputajunta saisi 
kultivointinsa päätökseen korkeammalla tasolla ja veisi gonginne 
mukanaan, eikä alkuperäiskehollenne ja päätajunnallenne jäisi mitään. 
Kun kultivoitte korkeille tasoille, päätajuntanne ei saa menettää 
tietoisuutta siitä, mitä olette tekemässä, kuten nukkuessa tapahtuu. 
Teidän on oltava selvillä siitä, että juuri te itse teette harjoituksia, 
kohoatte kultivoinnin myötä ja parannatte luonteenlaatuanne – vain 
silloin hallitsette itse itseänne ja pystytte saamaan gongia. Toisinaan, 
kun olette hajamielisiä, saatatte onnistua tekemään jotakin, vaikka 
ette edes tiedä, kuinka se tapahtui. Tällöin kyse on tosiasiassa 
ollut aputajuntanne toiminnasta; aputajuntanne on hallinnut teitä. 
Jos meditaatiossa istuessanne avaatte silmänne katsellaksenne 
ympärillenne ja näette ”itsenne” istuvan teitä vastapäätä, tällöin kyse 
on aputajunnastanne. Tai jos istutte meditaatiossa kääntyneenä kohti 
pohjoista, mutta yhtäkkiä huomaattekin istuvanne pohjoisen puolella 
ja ihmettelette, kuinka poistuitte kehostanne, tällöin todellinen 
itsenne on tullut ulos. Teistä erillään istuu fyysinen ruumiinne ja 



Kappale II – Falun Gong 51

aputajuntanne. Nämä asiat on mahdollista erottaa toisistaan.
Teidän ei pitäisi menettää kaikkea tietoisuutta itsestänne, kun 

teette Falun Gongin harjoituksia. Jos niin tapahtuu, ette toimi Falun 
Gongin suuren kultivointitien mukaisesti. Harjoituksia tehdessänne 
teidän on pidettävä mielenne selkeänä. Harjoituksessa ei tapahdu 
minkäänlaista harhautumista, jos päätajuntanne on vahva, sillä mikään 
ei todellisuudessa pysty vahingoittamaan teitä. Joitakin asioita saattaa 
tulla kehoonne, jos päätajuntanne on heikko.

(3) Harjoitusten tekeminen ilmansuunnasta ja ajasta riippumatta

Monet kultivointimenetelmät ovat tarkkoja siitä, mihin aikaan ja 
mihin ilmansuuntaan kääntyneenä on paras tehdä niihin kuuluvia 
harjoituksia. Me emme välitä näistä asioista vähääkään. Falun Gongin 
kultivointi tapahtuu maailmankaikkeuden luonteen mukaisesti sekä 
maailmankaikkeuden kehitystä sääteleviä lakeja noudattaen. Sen 
vuoksi ilmansuunnalla ja ajalla ei ole merkitystä. Me sijaitsemme 
oikeastaan Falunin sisällä harjoituksia tehdessämme; se on kaikki-
suuntainen ja jatkuvassa pyörimisliikkeessä. Meidän Falunimme on 
synkronoitu maailmankaikkeuden kanssa. Maailmankaikkeus on 
liikkeessä, Linnunrata on liikkeessä, yhdeksän planeettaa kiertävät 
Aurinkoa, ja Maapallo itsekin pyörii. Missä ovat pohjoinen, etelä, itä tai 
länsi? Nämä ilmansuunnat ovat Maapallolla asuvien ihmisten keksimiä. 
Niinpä olette suuntautuneet kaikkiin ilmansuuntiin riippumatta siitä, 
mihin suuntaan olette kääntyneet.

Jotkut sanovat, että harjoituksia on parasta tehdä keskiyöllä, kun 
taas toiset sanovat, että keskipäivä tai jokin toinen ajankohta on 
paras. Me emme välitä tästäkään, sillä Falun kultivoi teitä myös silloin, 
kun ette tee harjoituksia. Falun auttaa teitä kultivoimaan joka hetki 

– Fa jalostaa harjoittajaa. Eliksiirimenetelmä-qigongeissa ihmiset 
kultivoivat eliksiiriä; Falun Gongissa Fa kultivoi ihmisiä. Tehkää 
harjoituksia enemmän silloin, kun teillä on aikaa, ja tehkää niitä 
vähemmän, kun teillä on vähemmän aikaa. Kyse on varsin joustavasta 
asiasta.
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4. Mielen ja kehon rinnakkainen kultivointi

Falun Gong kultivoi sekä mieltä että kehoa.
42

 Harjoitusten tekeminen 
muuttaa ensin henkilön alkuperäiskehoa. Alkuperäiskehosta ei luovuta. 
Päätajunta sulautuu yhteen fyysisen kehon kanssa, minkä ansiosta 
henkilön koko olemusta kultivoidaan täydellisesti.

(1) Alkuperäiskehon muutos

Ihmiskeho koostuu lihasta, verestä ja luista, ja sen molekyylirakenteet 
ja -osat vaihtelevat. Kultivoinnin myötä ihmiskehon molekyylien 
kokoonpano muuttuu korkeaenergiaiseksi aineeksi. Tällöin ihmiskeho 
ei enää koostu alkuperäisistä aineistaan, sillä sen perustavanlaatuisissa 
ominaisuuksissa on tapahtunut muutos. Kultivoinnin harjoittajat 
kuitenkin elävät ja kultivoivat tavallisten ihmisten keskuudessa, eivätkä 
he voi häiritä ihmisten yhteiskunnan tilaa. Näin ollen mainittu muutos 
ei muuta kehon alkuperäistä molekyylirakennetta eikä sitä tapaa, 
jolla sen molekyylit ovat järjestyneet – se muuttaa vain molekyylien 
alkuperäistä kokoonpanoa. Kehossa oleva liha on yhä pehmeää, 
luut ovat edelleenkin kovia ja veri on yhä nestemäistä. Henkilö 
vuotaa edelleen verta, jos häntä haavoitetaan veitsellä. Kiinalaisen 
viiden elementin teorian mukaan kaikki koostuu metallista, puusta, 
vedestä, tulesta ja maasta. Ihmiskeho ei ole tässä suhteessa erilainen. 
Kun kultivoija on käynyt läpi alkuperäiskehonsa muutokset ja 
korkeaenergiainen aine on korvannut alkuperäiset molekyyliosat, 
ihmiskeho ei enää tällöin koostu alkuperäisestä materiastaan. Tämä 
on periaate, joka tunnetaan ”viiden elementin ylittämisenä”.

Havaittavin piirre sekä mieltä että kehoa kultivoivissa menetel  missä 
on se, että ne pidentävät henkilön elämää ja ehkäisevät vanhentumista. 
Myös meidän Falun Gongissamme on tämä havaittava piirre. Falun 

42 Kiin. xìng mìng – xìng tarkoittaa perimmäistä luontoa; mìng 

tarkoittaa elämää, elinvoimaa sekä eliniän pidentämistä. Ilmaisun xìng mìng 

voi kääntää myös ”luonteeksi ja elämäksi”. 
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Gong toimii näin: se muuttaa perustavalla tasolla ihmis kehon mole-
kyylien kokoon panoa ja varastoi kerättyä korkea energiaista ainetta 
jokaiseen soluun, mikä lopulta mahdollistaa sen, että korkea-
energiainen aine pystyy korvaamaan solujen osat. Aineen vaihduntaa 
ei enää tapahdu. Näin henkilö ylittää viisi elementtiä

43
 ja on muuttanut 

kehonsa aineeksi, joka on peräisin toisista ulottuvuuksista. Tällainen 
henkilö säilyy aina nuorena, sillä meidän aika-avaruutemme ei enää 
rajoita häntä.

Historian kuluessa on ollut monia pitkälle edistyneitä munkkeja, 
jotka ovat eläneet erittäin kauan. Tänä päivänä kaduilla kävelee ihmisiä, 
jotka ovat satojen vuosien ikäisiä; ette vain pysty havaitsemaan, keitä 
he ovat. Ette pysty erottamaan heitä, sillä he näyttävät nuorilta ja 
käyttävät samoja vaatteita kuin tavalliset ihmiset. Ihmisen elinkaaren 
ei pitäisi olla niin lyhyt kuin se on nyt. Nykyaikaisen tieteen näkö-
kulmasta ihmisten pitäisi pystyä elämään yli kaksisataa vuotta. 
Historiallisten asia kirjojen mukaan Britanniassa oli eräs henkilö 
nimeltä Femcath, joka eli 207 vuotta. Japanilainen Mitsu Taira 
eli 242-vuotiaaksi. Tang-dynastian kaudella meidän maassamme 
oli munkki nimeltä Hui Zhao, joka eli 290-vuotiaaksi. Fujianin 
maakunnassa sijaitsevan Yong Tain läänin aikakirjojen mukaan Chen 
Jun syntyi Zhong He -ajan ensimmäisenä vuonna (881 jKr) keisari 
Xi Zongin alaisuudessa Tang-dynastian kaudella, ja hän kuoli Yuan-
dynastian Tai Ding -aikana (1324 jKr) elettyään 443 vuotta. Nämä 
tapaukset on dokumentoitu arkistoihin, ja niitä voidaan tutkia – kyse ei 
ole mistään saduista. Falun Gongin harjoitta jiltamme vähenee huomat-
tavasti ryppyjä kasvoiltaan, jotka myös alkavat kultivoinnin ansiosta 
hohtaa ruusuisina ja terveinä. He tuntevat olonsa energisiksi eivätkä 
ole lainkaan väsyneitä kävellessään tai tehdessään työtä. Tämä on 
yleinen ilmiö. Minä olen kultivoinut vuosi kymmeniä, ja toiset sanovat, 
etteivät kasvoni ole juurikaan muuttuneet parissa kymmenessä 

43 Viisi elementtiä: metalli, puu, vesi, tuli ja maa. Kiinalaisessa 

ajattelussa ne ymmär retään ennen kaikkea dynaamisiksi voimiksi tai energia-

prosesseiksi, joiden vuorovaikutus säätelee erilaisia kiertokulkuja.
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vuodessa. Nyt tiedätte, miksi asia on niin. Falun Gongimme sisältää 
erittäin voimakkaita asioita, jotka on tarkoitettu kehon kultivointiin. 
Falun Gongin kultivoijat näyttävät ikänsä puolesta varsin erilaisilta 
kuin tavalliset ihmiset – he eivät näytä ikäisiltään. Näin ollen sekä 
mieltä että kehoa kultivoivien menetelmien ensisijaiset piirteet ovat 
elinvoiman ylläpito, vanhentumisen ehkäisy sekä odotettavissa olevan 
eliniän pidentäminen.

(2) Falun -taivaallinen kiertokulku

Ihmiskehomme on pieni maailmankaikkeus. Ihmiskehon energia 
kiertää kehon ympärillä, ja tätä kutsutaan pienen maailmankaikkeuden 
kiertoliikkeeksi tai taivaalliseksi kiertokuluksi. Tasojen kannalta 
kahden päämeridiaanin eli Ren- ja Du-meridiaanien yhdistämisessä 
on kyse vain pintapuolisesta taivaallisesta kiertokulusta. Sillä ei ole 
kehoa kultivoivaa vaikutusta. Todellinen pieni taivaallinen kiertokulku 
kiertää kehon sisällä Niwan-palatsista eliksiirikenttään. Tämän sisäisen 
kiertoliikkeen myötä henkilön kaikki meridiaanit eli energiakanavat 
avautuvat ja laajenevat kehon sisäpuolelta ulkopuolelle. Meidän 
Falun Gongimme edellyttää, että kaikki meridiaanit avataan heti 
alkuvaiheessa.

Suuressa taivaallisessa kiertokulussa on kyse kahdeksan lisä-
meridiaanin liikkeestä, ja yhden kierroksen aikana se kiertää koko 
kehon ympäri. Jos suuri taivaallinen kiertokulku avataan, se saa aikaan 
tilan, jossa henkilö pystyy levitoimaan ylös maasta. Tätä tarkoitetaan 
ilmauksella ”levitaatio kirkkaassa päivänvalossa” (báirì fēishēng), josta 
puhutaan Eliksiirin kirjassa. Kuitenkin jokin alue kehostanne on 
yleensä lukittu sillä tavoin, ettette pysty levitoimaan. Tästä huolimatta 
suuri taivaallinen kiertokulku saa teille aikaan tällaisen tilan: kävelette 
nopeasti ja vaivattomasti, ja kun kävelette ylämäkeä, teistä tuntuu 
siltä kuin joku työntäisi teitä takaa. Suuren taivaallisen kiertokulun 
avaaminen voi myös tuottaa tietynlaisen yliluonnollisen kyvyn. Kehon 
eri elimissä sijaitseva qi voi sen ansiosta vaihtaa paikkaa. Sydämen 
qi liikkuu vatsaan, vatsan qi liikkuu suolistoon ja niin edelleen. Kun 
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henkilön gong-voima vahvistuu, siitä tulee telekineettinen kyky, jos 
tämä kyky vapautetaan ihmiskehon ulkopuolelle. Tällaista taivaallista 
kiertokulkua kutsutaan myös nimillä ”zǐwǔ -taivaallinen kiertokulku” 
tai ”gānkūn -taivaallinen kiertokulku”. Mutta sen liike ei vielä voi saada 
aikaan kehon muutosta. Lisäksi täytyy olla toinen vastaava taivaallinen 
kiertokulku nimeltä ”mǎoyǒu -taivaallinen kiertokulku”. Mǎoyǒu 

-taivaallinen kiertokulku liikkuu tällä tavoin: se lähtee joko huiyin-
akupunktiopisteestä

44
 tai baihui-akupunktiopisteestä

45
, ja se kulkee 

kehon sivuja pitkin siellä, missä yin- ja yang-puolet kohtaavat.
Falun Gongin taivaallisessa kiertokulussa on kyse paljon suurem-

masta asiasta kuin kahdeksan lisä meridiaanin liikkeessä, josta puhutaan 
tavan omaisissa kultivointi menetelmissä. Kyse on kaikkien ristiin 
rastiin kulkevien meridiaanien liikkeestä koko kehossa. Koko kehon 
kaikki meridiaanit on avattava kerralla kokonaan, ja niiden kaikkien 
on liikuttava yhdessä. Nämä asiat sisältyvät Falun Gongiimme valmiina, 
joten teidän ei tarvitse tarkoituksellisesti tehdä tällaista tai ohjata niitä 
ajatuksillanne. Ajaudutte harhaan, jos toimitte toisin. Luennoillani 
asetan automaattisessa kierrossa olevat energia mekanismit kehonne 
ulkopuolelle. Tällaiset energiamekanismit kuuluvat ainoastaan 
korkean tason kultivointiin, ja ne vaikuttavat osaltaan siihen, että 
harjoituksemme ovat automaattisia. Falunin tavoin ne pyörivät 
lakkaamatta ja saavat kaikki sisäiset meridiaanit kiertämään. Vaikka 
ette olisi harjoittaneet taivaallista kiertokulkua, kyseiset meridiaanit 
on itse asiassa saatu jo liikkeeseen, ja sekä syvällä sisäpuolella että 
ulkopuolella ne kaikki liikkuvat yhdessä. Käytämme harjoituksiamme 
vahvistamaan kehon ulkopuolella sijaitsevia energiamekanismeja.

(3) Meridiaanien avaaminen

Meridiaanien avaamisen päämäärä on saada energia kiertämään 
sekä muuttaa solujen molekyylien kokoonpanoa muuntamalla 

44 Huiyin – akupunktiopiste välilihassa.

45 Baihui – akupunktiopiste päälaella.
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ne korkeaenergiaiseksi aineeksi. Kultivointia harjoittamattomien 
henkilöiden meridiaanit ovat tukkoisia ja kapeita. Harjoittajien 
meridiaanit kirkastuvat asteittain, ja niiden tukkeutuneet alueet 
avautuvat. Kokeneiden harjoittajien meridiaanit laajenevat, ja ne 
laajenevat yhä enemmän, kun kultivointia harjoitetaan korkeammilla 
tasoilla. Joidenkin ihmisten meridiaanit ovat sormen paksuisia. 
Kuitenkaan meridiaanien aukeaminen ei itsessään ilmennä henkilön 
kultivointitasoa eikä hänen gonginsa korkeutta. Harjoituksia tekemällä 
meridiaanit kirkastuvat ja laajenevat, ja lopulta ne yhdistyvät keskenään 
yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. Tässä vaiheessa tällaisella 
henkilöllä ei ole meridiaaneja eikä akupunktiopisteitä. Toisella tavalla 
ilmaistuna hänen koko kehonsa on muuttunut meridiaaneiksi ja 
akupunktiopisteiksi. Mutta tämäkään tila ei vielä tarkoita, että henkilö 
olisi saanut kultivointinsa päätökseen. Kyse on vain yhden tason 
ilmentymästä Falun Gongin kultivointiprosessissa. Tähän vaiheeseen 
saapuminen merkitsee sitä, että henkilö on saavuttanut maallisen Fa’n 
kultivoinnin päätepisteen. Samalla se saa aikaan tilan, joka on ulkoisen 
ilmenemismuotonsa puolesta varsin huomattava. Sitä kutsutaan 
nimellä ”Kolme kukkaa kerääntyy päälaen ylle”. Tässä vaiheessa gong-
pylväs on melko korkea ja lukuisia yliluonnollisia kykyjä on kehitetty, 
ja niillä kaikilla on hahmonsa ja muotonsa. Kolme kukkaa ilmestyy 
päälaen ylle; yksi niistä muistuttaa krysanteemia ja toinen lootusta. 
Nämä kolme kukkaa pyörivät itsensä ympäri samalla, kun ne pyörivät 
toistensa ympäri. Jokaisen kukan yläpuolella on äärimmäisen korkea 
pylväs, joka yltää taivaalle asti. Nämä kolme pylvästä pyörivät kukkien 
mukana, ja pää tuntuu raskaalta. Kuitenkin tässä vaiheessa henkilö on 
ainoastaan saanut päätökseen maallisen Fa’n kultivoinnin viimeisen 
vaiheen.

5. Ajatukset

Falun Gongin kultivointiin ei liity ajatuksilla [eli mielentoiminnalla] 
ohjailua. Henkilön ajatukset eivät itsessään pysty toteuttamaan 
mitään, vaikka ne voivatkin lähettää komentoja. Todellisuudessa 
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yliluonnolliset kyvyt ovat niitä, jotka toteuttavat asioita; niillä on 
älyllisen olennon kyky ajatella ja vastaanottaa komentoja aivojen 
lähettämistä signaaleista. Silti etenkin monilla ihmisillä qigong-
piireissä on tästä erilaisia teorioita. He luulevat, että ajattelulla voi 
toteuttaa monenlaisia asioita. Jotkut puhuvat ajatusten käyttämisestä 
yliluonnollisten kykyjen kehittämiseen, taivaallisen silmän avaamiseen, 
sairauksien parantamiseen, telekineesiin ja niin edelleen. Tällaiset 
käsitykset ovat vääriä. Alemmilla tasoilla – tavallisten ihmisten 
keskuudessa – ajatukset ohjaavat aistielimiä ja neljää raajaa. Korkeam-
milla tasoilla kultivoinnin harjoittajan ajatukset kohoavat jonkin 
verran korkeammalle ja ohjaavat yliluonnollisia kykyjä tekemään 
asioita. Toisin sanoen yliluonnolliset kyvyt ovat ajatusten hallinnassa. 
Tällä tavoin me tarkastelemme ajattelua. Toisinaan näemme, kuinka 
qigong-mestari antaa muille parannushoitoja. Ennen kuin mestari on 
kohottanut sormeakaan, potilas sanoo parantuneensa, ja hän luulee 
mestarin ajatusten parantaneen hänet. Itse asiassa mestari vapauttaa 
tietynlaisen kyvyn ja antaa sille käskyn hoitaa tai tehdä jotakin muuta. 
Kyvyt toimivat toisessa ulottuvuudessa, joten tavalliset ihmiset eivät 
pysty näkemään niitä silmillään. Ne, jotka eivät ole selvillä asiasta, 
luulevat ajatusten parantavan. Jotkut uskovat, että ajatuksia voi käyttää 
parantamiseen, mikä on johtanut ihmisiä harhaan. Tällainen käsitys 
on oikaistava.

Ihmisen ajattelu on tietynlaisia viestejä – tietynlaista energiaa – ja 
sillä on aineellinen olo muotonsa. Kun henkilö ajattelee, aivot tuottavat 
erään laisen taajuuden. Toisinaan mantrojen toista minen saattaa olla 
hyvin tehokasta. Mistä tämä johtuu? Siitä, että maailmankaikkeudella 
on oma värähtely  taajuutensa, ja kun mantranne taajuus vastaa 
maailman kaikkeuden taajuutta, sillä on vaikutusta. Jotta sillä olisi 
vaikutusta, sen on kuitenkin oltava luonteeltaan hyvän tahtoista, koska 
pahojen asioiden olemassaoloa ei sallita maailman kaikkeudessa. 
Ajatuksilla ohjaami sessa on kyse tietyn tyyppisestä ajattelusta. Suuren 
ja korkean tason qigong-mestarin fǎshēnit [eli ”lakikehot”] ovat 
hänen pää kehonsa ajatusten hallin nassa ja määräys vallassa. Fǎshēnilla 
on myös omat ajatuksensa, ja se pystyy ratkaisemaan ongelmia ja 



58 Kappale II – Falun Gong

suorittamaan tehtäviä itse näisesti. Se on täysin itse näinen yksilö. 
Samalla fǎshēnit tietävät qigong-mestarin pää kehon ajatukset ja 
suorittavat tehtäviä niiden mukaisesti. Jos qigong-mestari haluaa 
esimerkiksi parantaa jonkin henkilön sairauden, fǎshēnit menevät 
paikalle. Ilman tätä ajatusta ne eivät tee niin. Mutta kun ne havaitsevat 
todella hyvän asian, ne toimivat oma-aloitteisesti. Jotkut mestarit eivät 
ole saavuttaneet valaistumista, ja on asioita, joita he eivät edelleenkään 
tiedä itse mutta joista heidän fǎshēninsa ovat jo tietoisia.

Lisäksi on olemassa eräänlainen ajattelun muoto, jota kutsutaan 
inspiraatioksi. Inspiraatio ei ole peräisin henkilön päätajunnalta. 
Päätajunnan tietovaranto on varsin rajoittunut. Jos turvautuisitte 
yksinomaan päätajuntaanne keksiäksenne sellaista, jota ei vielä ole 
olemassa tässä yhteiskunnassa, se ei tuottaisi tulosta. Inspiraatio 
tulee aputajunnalta. Kun jotkut luovaa työtä tai tieteellistä tutkimusta 
tekevät henkilöt jäävät henkisesti ”lukkoon” ja ovat käyttäneet kaiken 
aivokapasiteettinsa, he asettavat työnsä syrjään, lepäävät hetken 
tai lähtevät ulos kävelylle. Sitten inspiraatio saapuu, vaikka he eivät 
ajattele asiaa. He alkavat välittömästi kirjoittaa asioita ylös, minkä 
tuloksena syntyy jotakin. Tämä johtuu siitä, että kun päätajunta 
on vahva, se hallitsee aivoja, eikä mitään nouse pinnalle yrityksistä 
huolimatta. Kun päätajunta rentoutuu, aputajunta alkaa toimia ja 
hallita aivoja. Aputajunta pystyy luomaan uusia asioita, sillä se kuuluu 
toiseen ulottuvuuteen, eikä meidän ulottuvuutemme rajoita sitä. 
Kuitenkaan aputajunta ei voi ylittää tai häiritä ihmisten yhteiskunnan 
tilaa; sen ei anneta vaikuttaa yhteiskunnan kehitysprosessiin.

Inspiraatio on peräisin kahdesta lähteestä. Toinen on aputajunta. 
Aputajunta ei ole tämän maailman harhauttama, ja se voi saada aikaan 
inspiraatioita. Toisessa tapauksessa on kyse korkean tason olentojen 
ohjauksesta ja opastuksesta. Korkean tason olentojen opastamina 
ihmisten mielet laajentuvat ja he pystyvät luomaan mullistavia asioita. 
Yhteiskunnan ja maailmankaikkeuden kokonaisvaltainen kehitys 
seuraa omia erityisiä lakejaan. Mitään ei tapahdu sattumalta.
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6. Kultivointitasot Falun Gongissa

(1) Kultivointi korkeilla tasoilla

Koska Falun Gongin kultivointi tapahtuu todella korkeilla tasoilla, 
gongia syntyy varsin nopeasti. Suuri kultivointitie on äärimmäisen 
yksinkertainen ja helppo. Falun Gongiin kuuluu vain vähän liikesarjoja. 
Kuitenkin laajasta näkökulmasta tarkasteltuna se hallitsee kehon 
kaikkia osa-alueita, mukaan lukien niitä lukuisia asioita, joita on 
määrä kehittää. Henkilön gong kasvaa nopeasti niin kauan kuin 
hänen luonteenlaatunsa kohoaa. Intentionaaliselle toiminnalle, 
minkään erityisen menetelmän käytölle tai ”sulatusastian ja -uunin 
asettamiselle sekä lääkeyrttien keräämiselle eliksiirin valmistamiseksi” 
ei ole tarvetta. Turvautuminen ajatuksilla ohjaamiseen olisi myös 
varsin monimutkaista, ja se voisi helposti johtaa harhaan. Tarjoamme 
teille kaikkein kätevimmän oppisuunnan – parhaan oppisuunnan 

– mutta samalla se on kaikkein vaikein. Jotta kultivoija saavuttaisi 
”maidonvalkean kehon” tilan muita menetelmiä käyttämällä, häneltä 
kuluisi yli kymmenen vuotta, vuosikymmeniä tai jopa vielä kauemmin. 
Me saamme teidät kuitenkin välittömästi tähän tilaan. Olette saattaneet 
läpäistä tämän tason ennen kuin olette ehtineet edes tuntea sitä. Se 
saattaa kestää vain muutamia tunteja. Jonain päivänä tunnette olonne 
varsin herkäksi, ja vain hetkeä myöhemmin ette enää ole niin herkkiä. 
Itse asiassa olette juuri läpäisseet merkittävän tason.

(2) Gongin ilmenemismuodot

Sen jälkeen, kun Falun Gongin oppilaat läpikäyvät fyysisen kehonsa 
tasa painottamisen, he saavut tavat tilan, joka soveltuu Dafa-kulti-
vointiin, nimit täin maidon valkean kehon tilan. Gongia kehittyy vasta, 
kun tämä tila on saavu tettu. Henkilöt, joiden taivaal linen silmä on 
korkealla tasolla, voivat nähdä, että gongia kehittyy harjoit tajan iholla, 
minkä jälkeen se imeytyy hänen kehoonsa. Taso tasolta gongin synty-
misen ja imeytymisen prosessi toistuu jatkuvana, ja toisinaan se on 
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hyvin nopeaa. Tämä on gongin kehittymisen ensimmäinen vaihe. 
Ensimmäisen vaiheen jälkeen harjoittajan keho ei enää ole tavan-
omainen keho. Harjoittaja ei enää koskaan sairastu saavu tettuaan 
maidon valkean kehon tilan. Siellä tai täällä ilmenevä kipu tai jollakin 
alueella tuntuva epä mukavuus ei ole sairautta, vaikka se saattaa 
vaikuttaa saman kaltaiselta: se on karman aiheuttamaa. Gongin kehi-
tyksen toisen vaiheen jälkeen tällaisen henkilön älylliset olennot ovat 
kasvaneet hyvin suuriksi, ja ne pystyvät liikkumaan ja puhumaan. 
Toisinaan niitä syntyy harvak seltaan, toisinaan hyvin tiheästi. Ne 
pystyvät puhu maan toisilleen. Näihin älyllisiin olentoihin on varastoi-
tunut suuri määrä energiaa, jota käytetään muuttamaan henkilön 
alkuperäiskehoa.

Tietyllä Falun Gongin kultivoinnin edistyneellä tasolla kaikkialle 
harjoittajan kehoon ilmestyy toisinaan kerubeja. Ne ovat veitikka-
maisia, pitävät leikkimisestä ja ovat hyvä luonteisia. Tämän lisäksi voi 
syntyä toisenlainen keho: kultivoitu lapsi. Hän istuu lootus kukka-
istuimella, joka näyttää hyvin kauniilta. Kultivoinnin myötä syntyvä 
kultivoitu lapsi luodaan yhdistämällä ihmis kehon yin ja yang. Sekä 
mies- että naispuoliset kultivoijat pystyvät kehittämään kultivoidun 
lapsen. Aluksi kultivoitu lapsi on hyvin pieni. Asteittain hän kasvaa 
isommaksi ja lopulta kultivoijan itsensä kokoiseksi. Hän näyttää 
täsmälleen samalta kuin kultivoija ja sijaitsee tosiaankin kultivoijan 
kehon sisällä. Kun yli luonnollisia kykyjä omaavat henkilöt katsovat 
tällaista henkilöä, he sanovat, että hänellä on kaksi kehoa. Kyseinen 
henkilö on itse asiassa onnistunut kulti voimaan todellisen kehonsa. 
Tämän lisäksi kulti voinnin myötä voi kehittyä lukuisia fǎshēneja. 
Lyhyesti sanottuna mikä tahansa kyky, joka voi kehittyä tässä 
maailman kaikkeudessa, voidaan kehittää Falun Gongissa; kaikki 
muissa kultivointi menetelmissä kehittyvät kyvyt sisältyvät Falun 
Gongiin.

(3) Ylimaallisen Fa’n kultivointi

Falun Gongin harjoituksia tekemällä harjoittajat voivat saada 
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meridiaaninsa kasvamaan yhä laajemmiksi sekä yhdistää meridiaanit 
yhdeksi kokonaisuudeksi. Toisin sanoen henkilö kultivoi tilaan, jossa 
ei enää ole meridiaaneja tai akupunktiopisteitä, tai toisella tavoin 
ilmaistuna meridiaaneja ja akupunktiopisteitä on joka paikassa. Tämä 
ei vielä tarkoita, että hän on saavuttanut Taon – kyse on vain yhdestä 
Falun Gongin kultivointiprosessin ilmenemismuodosta ja henkilön 
saavuttaman tason heijastumasta. Kun tämä vaihe on saavutettu, 
kyseinen henkilö on maallisen Fa’n kultivoinnin päätepisteessä. Hänen 
kehittämänsä gong on varsin voimakasta ja saanut lopullisen muotonsa. 
Lisäksi henkilön gong-pylväs on todella korkea, ja hänen päälakensa 
yläpuolelle ilmestyvät kolme kukkaa. Tässä vaiheessa kyseinen henkilö 
on kuitenkin vasta läpäissyt maallisen Fa’n kultivoinnin viimeisen 
vaiheen.

Seuraavan vaiheen jälkeen mitään ei ole jäljellä, sillä henkilön 
kaikki kyvyt painetaan kehon syvimpään ulottuvuuteen ja hän siirtyy 

”puhtaanvalkean kehon” tilaan, jossa keho on läpinäkyvä. Jälleen yhden 
vaiheen ohitettuaan henkilö siirtyy ylimaallisen Fa’n kultivointiin, 
jota kutsutaan myös ”buddha-kehon kultivoinniksi”. Tässä vaiheessa 
kehitetyt kyvyt lukeutuvat jumalallisten voimien (shéntōng) luokkaan. 
Harjoittajalla on tällöin rajattomia voimia, ja hänestä on tullut 
uskomattoman mahtava. Korkeampia maailmoja saavutettuaan hän 
kultivoi tullakseen suureksi valaistuneeksi olennoksi. Kaikki tämä 
riippuu siitä, kuinka kultivoitte luonteenlaatuanne. Mille tasolle sitten 
kultivoittekin, se on oma Hedelmänne.

46
 Omistautuneet kultivoijat 

löytävät aidon kultivointitien ja saavuttavat Aidon Hedelmän
47

, joka 
on täydellistyminen.

46 Kiin. guǒwèi – ”Hedelmä-status”, saavutusaste; kuvaa saavutettua 

tasoa, henkistä aikaansaannosta.

47 Kiin. zhēngguǒ – ”Aito Hedelmä”.
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Kappale III – 
Luonteenlaadun kultivointi

Kaikkien Falun Gongin kultivoijien on asetettava luonteenlaadun 
(xīnxìng) kultivointi etusijalle ja suhtauduttava luonteenlaatuun siten, 
että se on avain gongin kehittämiseen. Korkeiden tasojen kultivoinnissa 
on kyse tästä periaatteesta. Tarkalleen ottaen tasonne määrittävä 
gong-voima ei kehity harjoituksia tekemällä vaan luonteenlaatua 
kultivoimalla. Luonteenlaadun kehittäminen on helpommin sanottu 
kuin tehty. Kultivoijien täytyy kyetä suuriin ponnistuksiin, parantaa 
valaistumiskykyään, kestää koettelemuksia toisensa perään, sietää 
miltei sietämättömiä asioita ja niin edelleen. Miksi joidenkin ihmisten 
gong ei ole kasvanut, vaikka he ovat harjoittaneet vuosikausia? 
Perustavia syitä ovat nämä: ensinnäkään he eivät kiinnitä huomiota 
luonteenlaatuunsa, ja toisekseen he eivät tunne oikeamielistä 
korkean tason kultivointimenetelmää. Tämä kysymys on tuotava 
esille. Monet jotakin harjoitusjärjestelmää opettavat mestarit puhuvat 
luonteenlaadusta – he opettavat todellisia asioita. Ne, jotka opettavat 
vain liikesarjoja ja tekniikoita ottamatta koskaan esille luonteenlaatua, 
opettavat tosiasiassa harhaoppista kultivointia. Näin ollen harjoittajien 
on ponnisteltava suuresti parantaakseen luonteenlaatuaan ennen kuin 
he voivat aloittaa kultivoinnin korkeammilla tasoilla.

1. Luonteenlaadun merkitys

’Luonteenlaatu’, johon Falun Gongissa viitataan, ei rajoitu yksinomaan 
’hyveeseen’. Siihen sisältyy paljon muutakin kuin hyve. Siihen liittyy 
monia eri näkö kohtia – myös sellaisia, jotka käsittelevät hyvettä. Hyve 
on vain yksi ilmentymä henkilön luonteen laadusta, joten luonteen-
laadun merkityksen käsittäminen pelkän hyveen näkökulmasta ei riitä. 
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Luonteenlaadun käsite pitää sisällään sen, kuinka suhtautua voittoon 
ja menetykseen. ”Voittaminen” [ts. hyvien asioiden saavuttaminen] 
tarkoittaa, että henkilö ”voittaa” mukautumista maailmankaikkeuden 
luonteeseen. Maailmankaikkeutta koossapitävä luonne on Zhēn–Shàn–
Rěn (Totuudenmukaisuus, Laupeus, Kärsivällisyys). Se, missä määrin 
kultivoija on mukautunut maailmankaikkeuden luonteeseen, heijastuu 
hänen hyveensä määrässä. ”Menetys” tarkoittaa negatiivisten ajatusten 
ja negatiivisen käytöksen hylkäämistä; näihin lukeutuvat esimerkiksi 
ahneus, henkilökohtaisen hyödyn tavoittelu, himo, halut, tappaminen, 
taisteleminen, varastaminen, ryöstäminen, petollisuus, kateus ja niin 
edelleen. Jos henkilön päämääränä on kultivoida korkeille tasoille, 
hänen täytyy murtaa siteensä siihen halujen tavoitteluun, joka on 
ihmisille myötäsyntyistä. Toisin sanoen teidän pitäisi päästää irti 
kaikista kiintymyksistänne ja suhtautua kevyesti kaikkiin asioihin, 
jotka liittyvät maineeseen ja henkilökohtaiseen hyötyyn.

Kokonainen ihminen koostuu fyysisestä ruumiistaan sekä omasta 
luonteestaan. Samalla tavoin maailmankaikkeudella on aineellisen 
olomuotonsa lisäksi luonteensa, joka on Totuudenmukaisuus, Laupeus 
ja Kärsivällisyys. Jokainen ilman partikkeli sisältää tämän luonteen. 
Tämä luonne ilmenee ihmisten yhteiskunnassa siten, että hyvistä 
teoista seuraa palkintoja ja pahoista rangaistuksia. Korkealla tasolla 
tämä luonne ilmenee myös yliluonnollisina kykyinä. Ihmiset, jotka 
noudattavat tätä luonnetta, ovat hyviä ihmisiä; ne, jotka poikkeavat 
siitä, ovat pahoja. Ihmiset, jotka noudattavat sitä ja mukautuvat siihen, 
ovat niitä, jotka saavuttavat Taon. Harjoittajilla on oltava äärimmäisen 
korkea luonteenlaatu, jotta he voisivat mukautua tähän luonteeseen. 
Vain sillä tavoin henkilö voi kultivoida korkeille tasoille.

On helppoa olla hyvä ihminen, mutta ei ole helppoa kultivoida 
luonteenlaatuaan – kultivoijien on oltava siihen henkisesti valmis-
tautuneita. Vilpittömyys on perusedellytys, jos haluatte oikaista 
oman sydämenne. Ihmiset elävät maailmassa, jossa yhteiskunta on 
moni mutkaistunut. Vaikka haluaisitte tehdä hyviä tekoja, jotkut 
ihmiset eivät välttämättä halua teidän tekevän niitä; kenties ette halua 
vahingoittaa muita, mutta muut voivat vahingoittaa teitä eri syistä. 
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Jotkut näistä asioista tapahtuvat ilman ilmeisiä syitä. Pystyttekö 
ymmär tämään nämä syyt? Mitä teidän pitäisi tehdä? Tämän maailman 
haasteet koettelevat luonteenlaatuanne joka hetkellä. Kun koette 
sanoin  kuvaa matonta nöyryytystä; kun koette henkilö kohtaisia 
menetyksiä; kun raha ja heku mallisuus houkuttelevat teitä; kun 
olette keskellä valta taistelua; kun suuttumus ja kateus nostavat risti-
riidoissa päätään; kun yhteis kunnassa ja perheessä on epäsopua, ja 
kun koette kaikenlaista kärsi mystä, pystyttekö aina seuraamaan 
tiukasti luonteen laadun mittapuuta? Tietysti, jos pystyisitte selviy-
tymään kaikesta oikealla tavalla, olisitte jo valaistuneita olentoja. 
Loppujen lopuksi useim mat harjoittajat aloittavat tavallisina ihmisinä, 
ja heidän luonteen laatunsa kultivointi tapahtuu asteittain; se kasvaa 
vähitellen korke ammalle. Päättäväiset kultivoijat saavuttavat lopulta 
Aidon Hedelmän, jos he ovat valmiita kestämään suuria koettele-
muksia ja kohtaa maan vaikeudet horju mattomalla mielellä. Toivon, 
että jokainen teistä kulti voijista ylläpitää luonteen laatuaan hyvin ja 
kasvattaa gong-voimaansa nopeasti!

2. Menetys ja voitto

Sekä qigongissa että uskonnollisissa piireissä puhutaan menetyksestä 
ja voitosta. Jotkut ihmiset ajattelevat ”menetyksen” tarkoittavan 
hyväntekeväisyyttä, hyvien tekojen tekemistä tai hädänalaisten 
auttamista sekä ”voiton” tarkoit tavan gongin saamista. Jopa temppe-
leissä harjoit tavat munkit sanovat, että henkilön pitäisi avustaa 
muita. Tällainen käsitys rajoittaa sitä, kuinka ”menetyksen” merkitys 
ymmärretään. Menetys, josta me puhumme, on paljon laajempaa – 
se tapahtuu suurem massa mitta kaavassa. Me edellytämme teidän 
menettävän tavallisten ihmisten kiintymykset sekä sen mielenlaadun, 
joka ei päästä irti mainituista kiintymyksistä. Jos pystytte päästämään 
irti niistä asioista, joita pidätte tärkeinä, sekä luopumaan asioista, joista 
ette ajattele pystyvänne luopumaan, tämä on menetystä sanan todelli-
simmassa merkityksessä. Avun tarjoaminen ja hyväntekeväisyyden 
osoitukset ovat vain osa menettämistä.
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Tavallinen ihminen haluaa nauttia arvostuksesta, henkilö kohtai-
sesta hyödystä, parem masta elin tasosta, mukavammasta elämästä 
sekä suurem masta määrästä rahaa. Nämä ovat tavallisten ihmisten 
pää määriä. Me harjoittajat olemme erilaisia, sillä me saamme gongia 
emmekä näitä asioita. Meidän on annettava vähemmän paino arvoa 
henkilö kohtaiselle voitolle ja suhtauduttava siihen kevyesti, mutta 
meidän ei todelli suudessa tarvitse menettää mitään aineellista. 
Kultivoimme ihmisten yhteis  kunnassa, ja meidän on elettävä kuten 
tavalliset ihmiset. Avain on siinä, että luovutte kiintymyk sistänne 

– teidän ei tosiasiassa tarvitse menettää mitään. Ette menetä mitään 
sellaista, joka kuuluu teille, ettekä saa mitään, mikä ei teille kuulu. Jos 
saatte sellaisia asioita, ne on palautettava muille. Saadaksenne teidän 
on menetettävä. Tietenkään ei ole heti mahdollista toimia kaikessa 
oikealla tavalla, aivan kuten ei ole mahdollista muuttua valaistuneeksi 
olennoksi yhdessä yössä. Mutta kulti voimalla vähän kerrallaan ja 
edistymällä askel askeleelta se on mahdollista. Voitatte yhtä paljon 
kuin menetätte. Teidän pitäisi aina suhtautua henkilö kohtaiseen 
voittoon liittyviin asioihin kevyesti ja valita ennemmin mielen rauha 
kuin se, että saisitte itsellenne useampia asioita. Mitä tulee aineellisiin 
asioihin, voitte kenties kärsiä joitakin menetyksiä, mutta hyveen 
ja gongin kannalta olette voittaneet. Totuus on tämä. Teidän ei ole 
määrä hankkia hyvettä ja gongia tarkoitushakuisesti vaihtamalla niihin 
arvostustanne, rahaanne tai henkilökohtaista voittoanne. Ymmärrätte 
tämän paremmin, kun valaistumiskykynne kehittyy.

Erästä Tao-järjestelmään kuuluvaa korkean tason menetelmää 
kultivoinut henkilö sanoi kerran: ”En halua niitä asioita, joita muut 
haluavat, eikä minulla ole sitä, mitä muilla on. Minulla on kuitenkin 
asioita, joita muilla ei ole, ja haluan asioita, joita muut eivät halua.” 
Tavallinen ihminen kokee hädin tuskin hetkeä, jolloin hän tuntisi 
olonsa tyytyväiseksi. Hän haluaa mitä tahansa paitsi kiviä, jotka 
lojuvat maassa ja joita kukaan ei halua poimia. Kuitenkin tämä 
taolainen kultivoija totesi: ”Siinä tapauksessa poimin näitä kiviä.” 
Erään kiinalaisen sanonnan mukaan ”harvinaisuus tekee arvokkaaksi, 
vähäisyys tekee ainutlaatuiseksi”. Täällä kivet ovat arvottomia, mutta 
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ne saattaisivat olla hyvin arvokkaita toisissa ulottuvuuksissa. Tämä 
on periaate, jota tavallinen ihminen ei pysty ymmärtämään. Monilla 
valaistuneilla korkean tason mestareilla, joilla on mahtavaa hyvettä, 
ei ole aineellista omaisuutta. Ei ole olemassa mitään, mistä he eivät 
pystyisi luopumaan.

Kultivoinnin polku on kaikkein oikeamielisin, ja harjoittajat ovat 
itse asiassa kaikkein älykkäimpiä ihmisiä. Ne asiat, joiden puolesta 
tavalliset ihmiset taistelevat, sekä heidän saavuttamansa vähäpätöiset 
hyödyt ovat ohikiitäviä. Vaikka saisitte asioita taistelemalla niiden 
puolesta, löytäisitte jotain ilmaiseksi tai voittaisitte hieman itsellenne, 
mitä siitä? Tavallisten ihmisten keskuudessa on sanonta: ”Mitään ei 
voi tuoda mukanaan syntymässä, eikä mitään voi viedä mukanaan 
kuolemassa.” Saapuessanne tähän maailmaan teillä ei ole mitään, ja 
täältä lähtiessänne ette vie mukananne mitään – jopa luunne poltetaan 
tuhkaksi. Vaikka teillä olisi valtavasti rahaa tai kuinka paljon arvovaltaa 
tahansa, ette lähtiessänne pysty ottamaan mitään mukaanne. Mutta 
koska gong kasvaa päätajuntanne kehossa, se seuraa mukana. Kerron 
teille, että gongia on vaikea ansaita. Se on niin arvokasta ja sitä on 
niin vaikea hankkia, ettei sitä voi vaihtaa mihinkään rahasummaan. 
Jos jonakin päivänä päätätte lopettaa kultivoinnin, kun gonginne 
on saavuttanut edistyneen tason, gonginne voidaan muuttaa miksi 
tahansa materiaaliseksi asiaksi, kunhan ette tee mitään pahaa – 
pystytte saamaan kaiken. Mutta tällöin teillä ei enää ole sitä, mitä 
kultivoinnin harjoittajilla on. Sen sijaan teillä on vain sellaisia asioita, 
joita on mahdollista hankkia tässä maailmassa.

Oman edun tavoittelu saa jotkut käyttämään sopimattomia keinoja, 
joilla he vievät muille kuuluvia asioita. Tällaiset ihmiset kuvittelevat 
hyötyneensä. Totuus on se, että he ovat hyötyneet vaihtamalla 
hyvettään muihin asioihin; he vain eivät itse tiedä sitä. Harjoittajan 
tapauksessa nämä asiat täytyisi vähentää hänen gongistaan. 
Kultivointia harjoittamattoman ihmisen tapauksessa ne täytyisi 
vähentää hänen odotettavissa olevasta elinajastaan tai jostakin muusta. 
Lyhyesti sanottuna tilit kyllä tasataan. Tämä on maailmankaikkeuden 
laki. Jotkut ihmiset kohtelevat muita aina huonosti, vahingoittavat 
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toisia loukkaavilla sanoillaan ja niin edelleen. Näitä asioita tehdessään 
he sinkoavat vastaavan määrän hyvettä toiselle osapuolelle ja vaihtavat 
tällä tavoin hyvettään toisia loukkaavaan tekoon.

Joidenkin mielestä on epäedullista olla hyvä ihminen. Tavallisen 
ihmisen näkökulmasta hyvä ihminen on epäedullisessa asemassa. 
Mutta tällainen henkilö saa jotain sellaista, mitä tavalliset ihmiset eivät 
pysty saamaan: hyvettä, joka on äärimmäisen arvokasta valkeaa ainetta. 
Ilman hyvettä henkilöllä ei voi olla gongia – tämä on absoluuttinen 
totuus. Miksi monien ihmisten gong ei kehity, vaikka he harjoittavat 
kultivointia? Nimenomaan siksi, koska he eivät kultivoi hyvettä. Monet 
painottavat hyvettä ja edellyttävät sen kultivointia, mutta he eivät osaa 
kertoa todellisista periaatteista, jotka koskevat hyveen jalostamista 
gongiksi. Jokaisen omalle vastuulle jää asian selvittäminen. Tripitakan 
lähes kymmenentuhatta kirjaa ja Sakyamunin yli neljänkymmenen 
vuoden ajan opettamat periaatteet käsittelivät kaikki yhtä asiaa: 
hyvettä. Kaikki muinaiset kiinalaiset kirjat, jotka koskevat taolaista 
kultivointia, käsittelevät hyvettä. Myös Laotsen

48
 viidentuhannen 

sanan teos Tao Te Ching pohdiskelee hyvettä. Jotkut eivät siltikään 
ole käsittäneet asiaa.

Puhutaanpa seuraavaksi ”menetyksestä”. Saadessanne jotakin 
teidän on vastaavasti menetettävä. Kun haluatte oikeasti kultivoida, 
kohtaatte joitakin koettelemuksia. Kun niitä ilmenee elämässänne, 
saatatte tuntea hieman kärsimystä kehossanne tai epämukavuutta 
siellä täällä. Kyse ei kuitenkaan ole sairaudesta. Vaikeudet saattavat 
myös tulla esille yhteiskunnassa, perheessä tai työpaikalla – kaikki 
on mahdollista. Henkilökohtaiseen hyötyyn tai emotionaalisiin 
jännitteisiin liittyvää epäsopua ilmenee yllättäen. Sen päämääränä on 
tarjota teille mahdollisuus parantaa luonteenlaatuanne. Yleensä nämä 
asiat nousevat esiin äkillisesti ja vaikuttavat hyvin intensiivisiltä. Jos 
kohtaatte jotakin ärsyttävää, vaivalloista tai noloa, tai jotain sellaista, 
joka saa teidät menettämään kasvonne tai saattaa teidät kiusalliseen 

48 Laotse (kiin. Lǎo Zǐ) – taolaisuuden ”perustaja”; eli ja opetti Kiinassa 

n. 400–300 eKr.
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asemaan, kuinka tällöin suhtaudutte kyseiseen asiaan? Jos pysytte 
tyynen rauhallisina – jos kykenette tähän – luonteenlaatunne on 
parantunut koettelemuksen myötä ja gonginne kehittyy vastaavassa 
suhteessa. Jos onnistutte saavuttamaan hieman, voitatte hieman. 
Saatte yhtä paljon kuin olette uhranneet. Tyypillistä on se, että kun 
olemme jonkin koettelemuksen keskellä, emme välttämättä pysty 
ymmärtämään asiaa, mutta meidän on kuitenkin yritettävä tehdä niin. 
Meidän ei pitäisi suhtautua itseemme tavallisina ihmisinä. Meidän 
tulisi pysytellä korkeamman mittapuun tasolla, kun ristiriitoja ilmenee. 
Luonteenlaatumme karaistuu tavallisten ihmisten keskuudessa, 
koska kultivoimme heidän keskuudessaan. Teemme vääjäämättä 
joitakin virheitä ja opimme niistä jotakin. Gonginne ei pysty lainkaan 
kehittymään, kun olonne on kaikin puolin miellyttävä ettekä kohtaa 
minkäänlaisia ongelmia.

3. Zhēn–Shàn–Rěnin samanaikainen kultivointi

Meidän oppisuuntamme kultivoi Zhēn–Shàn–Rěniä (Totuuden-
mukaisuutta, Laupeutta ja Kärsivällisyyttä) samanaikaisesti. ”Totuu-
den mukaisuus” tarkoittaa totuuden puhumista, asioiden tekemistä 
totuu dellisesti, paluuta alkuperäiseen ja todelliseen itseen sekä 
lopulta tulemista Aidoksi Henkilöksi (zhēnrén). ”Laupeus” tarkoittaa 
suuren myötä tunnon kehittämistä, hyvien tekojen tekemistä ja 
ihmisten pelastamista. Painotamme erityisesti Kärsi vällisyyttä. Vain 
Kärsivällisyyden avulla voi kultivoida henkilöksi, jolla on mahtavaa 
hyvettä. Kärsivällisyys on hyvin voimakas asia, joka ylittää Totuuden-
mukaisuuden ja Laupeuden. Koko kultivointiprosessinne ajan teidän 
edellytetään olevan kärsivällisiä, huomioivan luonteenlaatunne sekä 
harjoittavan itsehillintää.

Kärsivällisenä pysyttely ei ole helppoa, kun kohtaatte ongelmia. 
Jotkut sanovat: ”Jos et lyö takaisin, kun sinua lyödään, etkä vastaa 
loukkauksiin loukkauksilla, tai jos perheesi, sukulaistesi ja läheisten 
ystäviesi edessä kestät jopa kasvojesi menetyksen, eikö sinusta ole 
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tullut Ah-Q?”
49

 Sanoisin, että jos toimitte kaikin puolin normaalisti 
ja ette älyllisesti ole muita heikompia, ja kyse on vain siitä, että 
suhtaudutte henkilökohtaiseen voittoonne kevyesti, kukaan ei 
nimittele teitä typeriksi. Kärsivällisyys ei ole heikkoutta, eikä se 
tarkoita toimimista Ah-Q:n lailla. Kyse on vahvan tahdonvoiman 
ja itsehillinnän ilmentymästä. Kiinan historiasta tunnetaan henkilö 
nimeltä Han Xin, jota kerran nöyryytettiin siten, että hän joutui 
ryömimään erään toisen henkilön haarojen välistä. Se oli suurta 
kärsivällisyyttä. On olemassa eräs muinainen sanonta: ”Kun tavallinen 
ihminen joutuu häpeään, hän vetää miekkansa esiin taistellakseen.” Se 
tarkoittaa, että kun tavanomaista henkilöä nöyryytetään, hän vetää 
miekkansa esiin vastatakseen samalla mitalla, herjaa toisia tai antaa 
heille nyrkistä. Tilaisuutta syntyä ihmisenä ja elää elämänsä täällä ei 
tule helposti. Jotkut elävät oman egonsa tähden, mikä ei lainkaan ole 
sen arvoista, ja lisäksi se on hyvin uuvuttavaa. Kiinassa on sanonta: 

”Askel taaksepäin, ja meri on aava, taivas suunnaton.” Ottakaa askel 
taaksepäin, kun kohtaatte ongelmia, ja huomaatte tilanteen näyttävän 
aivan toisenlaiselta.

Harjoittajan ei pidä ainoastaan osoittaa kärsivällisyyttä niitä 
kohtaan, joiden kanssa hänellä on ristiriitoja tai jotka nöyryyttävät 
häntä suoraan. Myös hänen asenteensa pitäisi olla hyväntahtoinen, 
ja hänen pitäisi jopa kiittää heitä. Kuinka voisitte parantaa luonteen-
laatuanne, jos ette kävisi heidän kanssaan läpi näitä koettelemuksia? 
Kuinka musta aine voitaisiin muuttaa kärsimyksen myötä valkeaksi 
aineeksi? Kuinka pystyisitte kehittämään gongianne? Koettelemuksen 
keskellä on vaikeaa, mutta teidän on harjoitettava siinä tilanteessa 
itsehillintää. Kun gong-voimanne kasvaa, koettelemuksista tulee 
jatkuvasti yhä intensiivisempiä. Kaikki riippuu siitä, pystyttekö 
parantamaan luonteenlaatuanne. Kyseessä oleva koettelemus voi 
aluksi saattaa teidät tolaltanne ja tehdä teistä sietämättömän vihaisia 

– niin vihaisia, että suonet pullistuvat ohimoillanne. Kuitenkaan 

49 Ah-Q – typerä henkilö Lu Xunin 1920-luvulla kirjoittamassa 

tunnetussa romaanissa.
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ette menetä itsehillintäänne vaan onnistutte pidättämään vihan 
sisällänne. Se on hyvä asia. Olette alkaneet harjoittaa kärsivällisyyttä 

– harjoittaa kärsivällisyyttä tarkoituksellisesti. Sitten parannatte 
asteittain ja jatkuvasti luonteenlaatuanne ja tosiaan suhtaudutte 
tällaisiin asioihin kevyesti. Tämä on vielä suurempi edistysaskel. 
Tavalliset ihmiset suhtautuvat vähäpätöisiin jännitteisiin ja pieniin 
ongelmiin hyvin vakavasti. He elävät oman egonsa vuoksi eivätkä pysty 
sietämään mitään. He rohkenevat tehdä mitä tahansa, kun heidän 
suuttumuksensa kasvaa sietämättömäksi. Harjoittajina kuitenkin 
huomaatte niiden asioiden, joihin ihmiset suhtautuvat vakavasti, 
olevan todella vähäpätöisiä – jopa liian vähäpätöisiä – koska teidän 
päämääränne on äärimmäisen pitkälle tähtäimelle suuntautuva ja 
kauaskantoinen. Elätte yhtä kauan kuin tämä maailmankaikkeus. 
Ajatelkaahan siis kyseisiä asioita uudelleen: sillä ei ole väliä, onko 
teillä niitä vai ei. Voitte asettaa ne kaikki taaksenne, kun ajattelette 
laajemmasta näkökulmasta.

4. Kateudesta luopuminen

Kateus on kultivoinnissa valtava este, ja sillä on merkittävä vaikutus 
harjoittajiin. Se vaikuttaa suoraan harjoittajan gong-voimaan, 
vahingoittaa toisia harjoittajia ja häiritsee vakavasti kultivoinnin 
myötä tapahtuvaa kohoamistamme. Harjoittajina teidän on hävitettävä 
se sataprosenttisesti. Jotkut ihmiset eivät ole vielä luopuneet 
kateudestaan, vaikka he ovat kultivoineet tietylle tasolle. Sen lisäksi 
mitä vaikeampi kateudesta on luopua, sitä helpompi sen on kasvaa 
voimakkaammaksi. Tämän kiintymyksen negatiiviset vaikutukset 
tekevät hauraita niistä osuuksista, jotka henkilön luonteenlaadussa 
ovat jo parantuneet. Miksi kateus otetaan erityiseksi puheenaiheeksi? 
Koska kateus on voimakkain ja silmiinpistävin asia, joka ilmenee 
kiinalaisten keskuudessa. Kaikkein suurin vaikutus sillä on ihmisten 
ajatteluun. Monet eivät kuitenkaan ole siitä tietoisia. Sitä nimitetään 
itämaiseksi kateudeksi tai aasialaiseksi kateudeksi, ja se on itämaiden 
ominaispiirre. Kiinalaiset ovat melko sisäänpäinkääntyneitä ja 
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varautuneita, eivätkä he ilmaise itseään avoimesti. Tämä kaikki 
johtaa helposti kateuteen. Kaikella on kaksi puolta, ja niinpä 
sisäänpäinkääntyneellä persoonallisuudella on sekä hyötynsä että 
haittansa. Länsimaalaiset ovat suhteellisen ulospäinsuuntautuneita. 
Esimerkiksi lapsi, joka on saanut kympin koulussa, saattaa kotiin 
kulkiessaan huutaa iloisesti: ”Sain kympin!” Naapurit avaavat ovensa ja 
ikkunansa onnitellakseen häntä: ”Onnea, Tom!” He kaikki ovat iloisia 
hänen puolestaan. Jos näin tapahtuisi Kiinassa – ajatelkaahan – ihmiset 
olisivat heti ärtyneitä kuullessaan asiasta: ”Hän sai kympin. Mitä siitä? 
Mitä kerskailemista siinä on?” Reaktio on täysin toisenlainen silloin, 
kun henkilön mielenlaatu on kateellinen.

Kateelliset ylenkatsovat muita eivätkä anna muiden olla itseään 
parempia. Kun he näkevät jonkun, joka on heitä kyvykkäämpi, he 
menettävät kaiken suhteellisuuden tajunsa, pitävät asiaa sietämättö-
mänä ja kieltävät sen. He haluavat palkan korotuksen samaan aikaan 
kuin muut ja samanlaisen bonuksen. Kun jokin menee vikaan, he 
haluavat jakaa muiden kanssa saman suuruisen vastuun. He muuttuvat 
vihreiksi kateudesta, kun he näkevät toisten ansaitsevan enemmän 
rahaa. Olipa asia niin tai näin, he eivät siedä sitä, jos muilla menee 
paremmin kuin heillä. Jotkut ihmiset eivät uskalla ottaa vastaan 
bonusta, kun he ovat saavuttaneet jotakin tieteellisessä tutkimus-
työssään; he pelkäävät muiden tulevan kateellisiksi. Jotkin kunnia-
mainintoja saaneet ihmiset eivät rohkene paljastaa niitä kateuden ja 
sarkasmin pelossa. Jotkut qigong-mestarit eivät kestä nähdä muiden 
qigong-mestareiden opettavan, joten he alkavat aiheuttaa muille 
ongelmia. Kyse on luonteen laatuun liittyvästä ongelmasta. Oletetaan, 
että yhteisesti qigong-harjoituksia tekevässä ryhmässä jotkut 
myöhem min aloit taneet henkilöt ovat kaikesta huolimatta niitä, jotka 
ensim mäiseksi kehittävät yliluon nollisia kykyjä. Silloin jotkut sanovat: 

”Mitä hän kerskailee? Minä olen harjoittanut niin monen vuoden 
ajan, ja minulla on iso pino todistuksia. Kuinka hän olisi saattanut 
kehittää kykyjä ennen minua?” Tällaisen henkilön kateus nousee 
silloin pintaan. Kulti voinnissa katso taan sisään päin, ja kulti voinnin 
harjoittajan pitäisi kulti voida omaa itseään sekä etsiä ongel mien alku-
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lähdettä sisimmästään. Teidän tulisi tehdä paljon töitä itsenne kanssa 
ja yrittää kehittyä niillä alueilla, joilla ette ole kehittyneet riittävästi. 
Jos pyrit kaikin keinoin löytämään ristiriitojen syyn muista ihmisistä, 
muut onnistuvat kultivoinnissaan ja kohoavat ylös, kun taas sinä jäät 
ainoana tänne. Etkö olisi tuhlannut kaiken aikasi? Kultivoinnissa on 
kyse oman itsen kultivoinnista!

Kateus vahingoittaa myös toisia harjoittajia esimerkiksi silloin, kun 
jonkun henkilön ilkeät sanat vaikeuttavat muiden siirtymistä tyyneen 
mielentilaan. Kun tämänkaltaisella henkilöllä on kykyjä, hän saattaa 
kateutensa vuoksi käyttää niitä toisten harjoittajien vahingoittamiseen. 
Otetaan esimerkki: joku istuu meditoimassa ja on kultivoinut melko 
hyvin. Hän istuu paikallaan kuin vuori, koska hänellä on gongia. Silloin 
kaksi olentoa leijailee hänen ohitsensa; toinen heistä oli aiemmin 
munkki, mutta kateutensa vuoksi hän ei saavuttanut valaistumista. 
Vaikka hänellä on jonkin verran gong-voimaa, hän ei ole saavuttanut 
täydellistymistä. Kun nämä olennot saapuvat siihen paikkaan, 
jossa kyseinen henkilö meditoi, toinen sanoo: ”Se-ja-se meditoi 
täällä. Mennään hänen ympärilleen.” Toinen kuitenkin kerskuu: 

”Menneisyydessä hakkasin kulman pois Tai-vuoresta.” Sitten hän yrittää 
lyödä harjoittajaa. Mutta kun hän nostaa kätensä, hän ei pystykään 
laskemaan sitä alas. Kyseinen olento ei pysty lyömään tätä harjoittajaa, 
koska tämä kultivoi oikeamielistä menetelmää ja tällä on suojaava kilpi. 
Hän haluaa vahingoittaa henkilöä, joka kultivoi oikeamielisellä tiellä, 
joten asia muuttuu vakavaksi ja häntä rangaistaan. Kateelliset henkilöt 
vahingoittavat yhtä lailla itseään kuin muita.

5. Kiintymyksistä luopuminen

”Kiintymysten omaaminen” viittaa siihen, kun ne harjoittajat, jotka 
eivät pysty vapauttamaan itseään tai ovat liian itse päisiä noudat-
tamaan mitään neuvoja, tavoittelevat jotakin kohdetta tai päämäärää 
heltymättömällä ja ylen palttisella tavalla. Jotkut tavoittelevat 
yli luonnollisia kykyjä tässä maailmassa, ja se vaikuttaa taatusti 
heidän kultivointiinsa korkeille tasoille. Mitä vahvempia tunteet 
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ovat, sitä vaikeampi niistä on luopua. Heidän mielestään tulee yhä 
rauhattomampi ja turhautuneempi. Myöhemmin tällaisista ihmisistä 
alkaa tuntua, etteivät he ole saaneet mitään, ja he alkavat jopa epäillä 
oppimiaan asioita. Kiintymysten juuret ovat inhimillisissä mielihaluissa. 
Ominaispiirteiltään kiintymykset ovat sellaisia, että niiden kohteet 
tai päämäärät ovat selvästi rajattuja, melko selkeitä ja täsmällisiä. 
Monesti henkilö saattaa itse olla tiedostamatta kiintymyksiään. 
Tavallisella ihmisellä on lukuisia kiintymyksiä. Hän saattaa käyttää mitä 
tahansa tarpeelliseksi arvioimaansa keinoa jonkin asian tavoitteluun 
ja hankkimiseen. Kultivoijan kiintymykset ilmenevät eri tavalla, 
esimerkiksi siten, että hän tavoittelee jotain tiettyä kykyä tai heittäytyy 
jonkin näyn valtaan, tai hänellä on pakkomielle jostain ilmiöstä ja niin 
edelleen. Riippumatta siitä, mitä te harjoittajina tavoittelette, kyse on 
vääränlaisesta asiasta – tavoittelusta täytyy luopua. Tao-järjestelmä 
opettaa Olemattomuutta, kun taas Buddha-järjestelmä opettaa 
Tyhjyyttä ja sitä, kuinka kulkea Tyhjyyden portista. Me haluamme 
lopulta saavuttaa tyhjyyden ja olemattomuuden tilan sekä päästä eroon 
jokaisesta kiintymyksestä. Teidän on päästettävä irti mistä tahansa, 
josta ette kykene päästämään irti. Yliluonnollisten kykyjen tavoittelu 
on yksi esimerkki: jos tavoittelette niitä, se tarkoittaa, että haluatte 
käyttää niitä. Todellisuudessa tällainen on maailmankaikkeuden 
luonteen vastaista. Itse asiassa kyse on edelleen luonteenlaadusta. 
Haluatte näitä kykyjä – haluatte vain rehennellä niillä ja esitellä niitä 
muiden edessä. Nämä kyvyt eivät kuitenkaan ole mitään sellaista, jota 
voisi esitellä muille. Vaikka niitä käyttäessänne tavoitteenne olisivat 
viattomia ja haluaisitte ainoastaan tehdä niiden avulla joitakin hyviä 
tekoja, tekemänne hyvät teot saattaisivat osoittautua vähemmän 
hyviksi. Yliluonnollisten keinojen käyttäminen tavallisten asioiden 
hoitamiseen ei ole välttämättä hyvä idea. Kun jotkut ihmiset 
kuulevat minun sanovan, että 70 prosentilla luentosarjan yleisöstä 
on taivaallinen silmä auennut, he alkavat ihmetellä: ”Miksi minä en 
tunne mitään?” Kotiin palattuaan ja harjoituksia tehdessään heidän 
huomionsa keskittyy taivaalliseen silmään – jopa siinä määrin, että 
heidän päätään alkaa särkeä. Lopulta he eivät edelleenkään näe mitään. 
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Kyse on kiintymyksestä. Fyysinen olotila ja synnynnäinen perusta 
vaihtelee yksilöstä toiseen. Ei ole mahdollista, että he kaikki alkaisivat 
nähdä taivaallisella silmällä samaan aikaan, eikä jokaisen henkilön 
taivaallinen silmä voi olla samalla tasolla. Jotkut saattavat pystyä 
näkemään, toiset eivät. Tämä kaikki on normaalia.

Kiintymykset voivat saada kultivoijan gong-voiman kasvun 
pysähtymään. Vakavammissa tapauksissa ne voivat jopa saada 
harjoittajat valitsemaan harhaoppisen polun. Erityisesti ihmiset, joiden 
luonteenlaatu on huono, voivat käyttää tiettyjä yliluonnollisia kykyjä 
pahojen asioiden tekemiseen. On ollut tapauksia, joissa henkilön 
epävakaa luonteenlaatu on johtanut siihen, että kykyjä on käytetty 
pahantekoon. Jossakin oli eräs miespuolinen yliopisto-opiskelija, joka 
kehitti mielenhallinnan kyvyn. Sen avulla hän saattoi käyttää omia 
ajatuksiaan toisten ihmisten ajatusten ja käytöksen ohjailuun, ja hän 
käytti kykyä pahojen asioiden tekemiseen. Jotkut ihmiset saattavat 
nähdä visioita, kun he tekevät harjoituksia. He haluavat nähdä aina 
selvästi ja ymmärtää täysin, mistä on kyse. Tämäkin on yhdenlainen 
kiintymys. Jostakin tietystä harrastuksesta saattaa muodostua 
joillekin ihmisille riippuvuus, josta he eivät pysty irrottautumaan. 
Myös tässä on kyse yhdenlaisesta kiintymyksestä. Synnynnäisen 
perustan ja intentioiden eroista johtuen jotkut ihmiset kultivoivat 
saavuttaakseen korkeimman tason, kun taas jotkut kultivoivat vain 
saadakseen tiettyjä asioita. Viimeksi mainittu mielenlaatu rajoittaa 
taatusti tällaisen henkilön kultivoinnin päämääriä. Jos hän ei luovu 
tämäntapaisesta kiintymyksestä, hänen gonginsa ei kehity edes 
harjoittamalla. Niinpä harjoittajien tulisi suhtautua kaikkiin aineellisiin 
hyötyihin kevyesti, olla tavoittelematta mitään sekä antaa kaiken 
tapahtua luonnollisesti. Tällä tavoin he välttävät uusien kiintymysten 
syntymistä. Se, onko tätä käytännössä mahdollista toteuttaa, riippuu 
harjoittajan luonteenlaadusta. Ette pysty onnistumaan kultivoinnissa, 
jos luonteenlaatunne ei ole muuttunut perustavalla tasolla tai jos 
jäljellä on mitä tahansa kiintymyksiä.
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6. Karma

(1) Karman alkuperä

Karma on mustaa ainetta, joka on hyveen vastakohta. Buddhalai-
suudessa sitä kutsutaan ”pahaksi karmaksi”, kun taas me nimitämme 
sitä karmaksi. Niinpä kutsumme pahojen asioiden tekemistä ”karman 
synnyttämiseksi”. Karmaa syntyy, kun henkilö toimii väärin tässä 
elämässään tai edellisissä elämissään. Esimerkiksi tappaminen, 
muiden ihmisten hyväksikäyttö, muiden etuihin kajoaminen, juoruilu 
jostakin henkilöstä hänen selkänsä takana, epäystävällinen käytös 
jotakuta kohtaan ja niin edelleen voivat synnyttää karmaa. Lisäksi 
osa karmasta on peräisin esivanhemmilta, perheeltä ja sukulaisilta tai 
läheisiltä ystäviltä. Kun joku antaa toiselle nyrkistä, hän myös sinkoaa 
omaa valkeaa ainettaan toiselle henkilölle, ja tyhjäksi jäänyt alue hänen 
kehossaan täyttyy sitten mustalla aineella. Tappaminen on kaikkein 
pahinta toimintaa – se on väärin ja synnyttää raskasta karmaa. Karma 
on ensisijainen tekijä, joka aiheuttaa ihmisissä sairautta. Tietenkään se 
ei aina ilmene sairauden muodossa – se voi myös ilmetä joutumisena 
ongelmiin tai vastaavalla tavalla. Kaikissa näissä asioissa on kyse 
karmasta. Niinpä harjoittajat eivät saa tehdä mitään pahaa. Mikä 
tahansa vääränlainen teko johtaa negatiivisiin vaikutteisiin, joilla on 
vakava vaikutus kultivointiinne.

Jotkut ihmiset suosittelevat qi’n keräämistä kasveista. Menetel-
miään opettaessaan he kertovat, kuinka kerätä qi’tä kasveista; he 
puhuvat suurella mielenkiinnolla siitä, missä puissa on parempaa 
qi’tä ja minkä väristä eri puiden qi on. Eräässä koilliskiinalaisessa 
puistossa oli joitakin ihmisiä, jotka väitetysti harjoittivat jotain 
qigongia – he kieriskelivät maassa ympäriinsä. Noustuaan he alkoivat 
kiertää mäntyjen ympärillä kerätäkseen niiden qi’tä. Puolessa 
vuodessa mäntymetsikkö oli kuihtunut ja kellastunut. Tällainen 
toiminta synnyttää karmaa. Myös se on tappamista! Qi’n kerääminen 
kasveilta ei ole oikein, vaikka sitä tarkasteltaisiin maamme 
uudelleenmetsittämisen, ekologisen tasapainon tai korkean tason 
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näkökulmasta. Maailmankaikkeus on valtava ja rajaton, ja siinä on 
kaikkialla qi’tä, jota voitte kerätä. Kerätkää sitä niin paljon kuin 
haluatte – miksi käyttäisitte hyväksenne kasveja? Jos olette harjoittajia, 
missä on armelias ja myötätuntoinen sydämenne?

Kaikki on älyllistä. Moderni tiede on tunnistanut, etteivät kasvit ole 
ainoastaan elossa, vaan niillä on myös älykkyyttä, ajatuksia, tunteita 
ja jopa yliaistillisia toimintoja. Kun taivaallinen silmänne saavuttaa 
Fa-näön tason, huomaatte maailman olevan aivan toisenlainen 
paikka. Ulos lähtiessänne kivet, seinät ja jopa puut puhuvat teille. 
Kaikilla objekteilla on elämä. Heti, kun objekti muodostuu, siihen 
siirtyy elämä. Materia on luokiteltu orgaaniseen ja epäorgaaniseen 
aineeseen Maapallolla elävien ihmisten toimesta. Luostarien asukkaat 
huolestuvat rikkoessaan kulhon, koska sen hajoamisen hetkellä 
siinä oleva elävä olento vapautuu. Se ei ole kulkenut elinkaarensa 
päätökseen, joten sillä ei ole paikkaa, mihin mennä, ja niinpä se 
hautoo äärimmäistä vihaa sen elämän lopettanutta henkilöä kohtaan. 
Mitä vihaisemmaksi se tulee, sitä enemmän karmaa kyseinen henkilö 
kartuttaa. Jotkut ”qigong-mestarit” käyvät jopa metsästämässä. Mihin 
heidän laupeutensa ja myötätuntonsa ovat kadonneet? Buddha- tai 
Tao-järjestelmään kuuluva henkilö ei tee asioita, jotka rikkovat Taivaan 
periaatteita. Kun joku tekee tällaista, kyse on tappamisesta.

Jotkut sanovat synnyttäneensä menneisyydessä runsaasti karmaa 
tappamalla kaloja tai kanoja, kalasta malla ja niin edelleen. Tarkoit-
taako se, etteivät he voi enää kultivoida? Ei tarkoita. Siinä vaiheessa 
olette toimi neet sillä tavoin tuntematta seura uksia, joten siitä ei ole 
muodostunut ylimääräistä karmaa. Kunhan ette toimi siten enää 
tulevaisuudessa, asian pitäisi olla kunnossa. Jos teette niin uudelleen, 
rikotte periaatteita tietoisesti, eikä sitä sallita. Joillakin harjoitta-
jillamme on senkaltaista karmaa. Osanottonne luentosarjallemme 
tarkoittaa, että teillä on kohtalonsuhde ja että pystytte kultivoimaan 
ylöspäin. Tulisiko meidän tappaa kärpäset ja moskiitot, kun ne tulevat 
sisälle taloon? Kun hoidatte asian nykyisellä tasollanne, ei voida pitää 
vääränä sitä, jos liiskaatte ja tapatte ne. Jos ette pysty ajamaan niitä ulos, 
niiden tappaminen ei ole mikään ongelma. Kun jonkin on aika kuolla, 
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se kuolee luonnollisesti. Erään kerran Sakyamunin vielä eläessä hän 
halusi ottaa kylvyn ja pyysi opetuslastaan puhdistamaan kylpyammeen. 
Opetuslapsi löysi ammeesta paljon hyönteisiä, joten hän palasi takaisin 
ja kysyi, mitä pitäisi tehdä. Sakyamuni sanoi uudelleen: ”Se, minkä 
halusin sinun puhdistavan, on kylpyamme.” Opetuslapsi ymmärsi 
asian, palasi ammeelle ja puhdisti sen. Teidän ei ole syytä suhtautua 
tiettyihin asioihin liian vakavasti. Tarkoituksemme ei ole tehdä teistä 
ylivarovaisia ihmisiä. Monimutkaisessa ympäristössä ei mielestäni ole 
oikein, jos hermoilette jatkuvasti ja pelkäätte tekevänne jotain väärin. 
Kyse olisi yhdenlaisesta kiintymyksestä – pelko on itsessään kiintymys.

Sydämemme tulisi olla myötätuntoinen ja armelias. Kun 
hoi damme asi oita myötät untoisella ja arme liaalla sydämellä, emme 
aiheuta ongel mia yhtä suurella toden näköisyydellä. Suhtau tukaa 
omiin etui  hin ne kevy esti ja olkaa hyvä sydämisiä, niin myötä  tun toinen 
sydämenne estää teitä toimi masta väärin. Uskokaa tai älkää, mutta 
tulette huomaa  maan, että jos teillä on aina pahan suopainen asenne ja 
tah dotte tais tella ja riidellä, muutatte jopa hyvät asiat huonoiksi. Näen 
usein ihmisiä, jotka oike assa ollessaan eivät jätä muita rauhaan: kun 
tällai nen henkilö on oike assa, hän on vihdoinkin löytänyt perusteen 
kohdella muita kaltoin. Emme saisi myöskään aloittaa riitoja, jos 
emme ole samaa mieltä joistakin asioista. Toisinaan asiat, joista 
ette pidä, eivät välttä  mättä ole vääriä. Kun jatkatte tasonne kohotta-
mista harjoit tajina, jokainen puhu manne lause kantaa mukanaan 
energiaa. Teidän ei pitäisi lausua mitä sattuu, koska sananne pystyvät 
vaikuttamaan tavallisiin ihmisiin. Teidän on erityisen helppo toimia 
väärin ja synnyt tää karmaa, kun ette pysty näkemään ongel mien taus-
talla olevaa totuutta ja ongelmien karmisia syitä.

(2) Karman hävittäminen

Tämän maailman lait ovat samoja kuin Taivaassa: lopulta teidän on 
maksettava se, minkä olette muille velkaa. Jopa tavallisten ihmisten 
on maksettava velkansa. Kaikki vaikeudet ja ongelmat, joita kohtaatte 
elämässänne, ovat seurausta karmastanne. Teidän on maksettava. 
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Todellisten kultivoijiemme elämänpolku tullaan muuttamaan. Teille 
järjestetään uusi polku, joka soveltuu kultivointiinne. Mestarinne 
vähentää jonkin verran karmaanne, ja jäljelle jäävää osuutta käytetään 
parantamaan luonteenlaatuanne. Vaihdatte karmaanne pois ja 
maksatte sitä liikesarjoja harjoittamalla sekä luonteenlaatuanne 
kultivoimalla. Tästä lähtien kohtaamanne ongelmat eivät ilmaannu 
sattumalta. Valmistautukaa siis henkisesti tähän asiaan. Joitakin 
koettelemuksia kestämällä tulette päästämään irti kaikista niistä 
asioista, joista tavallinen ihminen ei pysty päästämään irti. Tulette 
kohtaamaan monia ongelmia. Ongelmia ilmenee perheessänne tai 
yhteiskunnassa, tai ne ovat peräisin muista lähteistä. Saatatte yhtäkkiä 
kohdata onnettomuuden, ja kenties teitä jopa syytetään jostakin 
sellaisesta, joka on tosiasiassa jonkun toisen syytä – mainitakseni 
vain muutaman esimerkin. Harjoittajien ei pitäisi sairastua, mutta 
kenties sairastuttekin yhtäkkiä vakavasti. Sairaus voi ilmaantua hyvin 
voimakkaana ja saada teidät kärsimään siihen pisteeseen asti, ettette 
pysty enää kestämään sitä. Edes sairaalatutkimukset eivät välttämättä 
johda mihinkään diagnoosiin. Tuntemattomasta syystä sairaus voi 
kuitenkin hävitä myöhemmin ilman minkäänlaista hoitoa. Itse asiassa 
kyse on siitä, että velkaanne maksetaan tällä tavalla. Kenties jonain 
päivänä puolisonne menettää malttinsa ja alkaa riidellä kanssanne 
ilman syytä; jopa vähäpätöiset asiat voivat johtaa suuriin riitoihin. 
Myöhemmin puolisonne on hämillään malttinsa menettämisestä. 
Koska olette harjoittajia, teidän tulisi olla selvillä siitä, miksi tällaista 
tapahtuu: kyse on siitä, että tämä ”asia” saapui ja vaati teitä maksamaan 
karmanne. Jotta voitte ratkaista tällaiset tapaukset, teidän on hillittävä 
itsenne näinä hetkinä ja tarkkailtava luonteenlaatuanne. Olkaa 
arvostavia ja kiitollisia puolisollenne siitä, että hän on auttanut teitä 
maksamaan karmaanne.

Jalkoihin alkaa sattua, kun istutte pitkään meditaatiossa, ja 
toisinaan kipu on tuskallista. Henkilöt, joiden taivaallinen silmä on 
korkealla tasolla, voivat nähdä seuraavaa: kun henkilö on suuren 
kivun vallassa, sekä hänen kehonsa sisä- että ulkopuolella on suuri 
kimpale mustaa ainetta, joka on laskeutumassa alaspäin ja häviämässä. 
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Meditaatiossa kokemanne kipu saapuu aaltoina ja on tuskallista. 
Jotkut ihmiset ymmärtävät, mistä on kyse, ja päättäväisesti he eivät 
laske jalkojaan alas. Siinä tapauksessa musta aine häviää ja muuttuu 
valkeaksi aineeksi, joka vuorostaan jalostuu gongiksi. Harjoittajat 
eivät mitenkään pysty maksamaan kaikkea karmaansa istumalla 
meditaatiossa ja tekemällä harjoituksia. Heidän on myös parannettava 
luonteenlaatuaan ja valaistumiskykyään sekä käytävä läpi joitakin 
koettelemuksia. Tärkeää on se, että olemme myötätuntoisia. Meidän 
Falun Gongissamme myötätuntonne tulee nopeasti esille. Monet 
huomaavat meditoidessaan alkavansa kyynelehtiä ilman syytä. 
Mitä tahansa he ajattelevatkin, he tuntevat surua. Ketä tahansa he 
katsovatkin, he näkevät kärsimystä. Itse asiassa kyse on siitä, että suuri 
myötätuntoinen sydän on tulossa esille. Teidän luontonne, todellinen 
itsenne, alkaa yhdistyä maailmankaikkeuden luonteeseen: Zhēn–Shàn–
Rěniin (Totuudenmukaisuuteen, Laupeuteen ja Kärsivällisyyteen). 
Kun myötätuntoinen luontonne tulee esille, teette asioita suurella 
ystävällisyydellä. Olipa kyse sisäisestä sydämestänne tai ulkoisesta 
olemuksestanne, kaikki pystyvät näkemään, että olette todella 
kilttejä. Tässä vaiheessa kukaan ei enää kohtele teitä kaltoin. Jos joku 
kohtelisi teitä huonosti, suurella myötätuntoisella sydämellänne olisi 
vaikutusta, ettekä te toimisi häntä kohtaan samalla tavalla. Tässä on 
kyse eräänlaisesta voimasta – voimasta, joka tekee teistä erilaisia kuin 
tavalliset ihmiset.

Kun kohtaatte koettelemuksen, tämä suuri myötätunto auttaa teitä 
pääsemään sen ylitse. Samaan aikaan fǎshēnini katsovat peräänne ja 
suojelevat elämäänne, mutta teidän on kaikesta huolimatta käytävä 
läpi kyseinen koettelemus. Esimerkiksi pitäessäni luentosarjaa 
Taiyuanin kaupungissa paikalla oli vanhempi pariskunta, joka osallistui 
luennolleni. He kiirehtivät ylittäessään katua, ja kun he olivat kadun 
keskivaiheilla, paikalle sattui hurjasteleva auto. Se törmäsi naiseen 
välittömästi ja veti häntä mukanaan yli kymmenen metriä, ennen 
kuin hän lopulta kaatui keskelle katua. Auto kulki vielä parikymmentä 
metriä ennen kuin se onnistui pysähtymään. Kuljettaja nousi autosta 
ja sanoi jotakin epäkohteliasta, ja myös autossa istuvat matkustajat 
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sanoivat joitakin ikäviä asioita. Samalla hetkellä tämä nainen muisti, 
mitä olin sanonut, eikä hän sanonut sanaakaan. Kun hän nousi ylös, 
hän sanoi: ”Kaikki on kunnossa. En loukannut itseäni.” Sitten hän 
lähti luentosaliin miehensä kanssa. Jos hän olisi sillä hetkellä sanonut: 

”Auh… sattuu täältä ja tuolta… Teidän on parasta viedä minut sairaalaan”, 
asioiden laita olisi ollut paljon huonompi. Hän ei kuitenkaan sanonut 
niin. Nainen kertoi minulle: ”Mestari, tiesin, mistä tässä oli kyse. 
Tämä auttoi minua maksamaan karmaani.” Vakava onnettomuus 
vältettiin ja iso palanen karmaa poistettiin. Kuten voitte kuvitella, 
hänen luonteenlaatunsa oli todella korkea ja valaistumiskykynsä 
hyvä. Hän oli niin iäkäs, auto ajoi niin nopeasti ja hän raahautui niin 
pitkälle ennen kuin iskeytyi lujaa maahan – ja kuitenkin hän nousi ylös 
oikeamielisyytensä ansiosta.

Joskus koettelemus vaikuttaa ilmaantuessaan kerrassaan valtavalta 
– niin ylivoimaiselta, ettei siitä näytä olevan mitään ulospääsyä. Kenties 
se myös jatkuu varsin pitkään. Mutta sitten yhtäkkiä ilmestyy polku ja 
asioissa alkaa tapahtua valtava muutos. Itse asiassa tämä johtuu siitä, 
että olemme parantaneet luonteenlaatuamme ja ongelma on hävinnyt 
luonnollisesti.

Erilaisten vaikeuksien on koeteltava teitä tässä maailmassa, jotta 
voitte parantaa mielenlaatuanne. Jos luonteenlaatunne on todella 
parantunut ja vakautunut, karmaa hävitetään tässä prosessissa, 
koettelemus jää taakse ja gonginne kehittyy. Älkää lannistuko, jos 
luonteenlaatuanne koettelevissa tilanteissa ette onnistu tarkkailemaan 
luonteenlaatuanne ja teette jotakin väärin. Ryhtykää oma-aloitteisesti 
selvittämään, mitä olette oppineet tästä opetuksesta; löytäkää se, missä 
teillä oli puutteita, ja ponnistelkaa Zhēn–Shàn–Rěnin kultivoinnissa. 
Seuraava luonnettanne koetteleva ongelma saattaa ilmaantua pian 
tämän jälkeen. Kun gong-voimanne kehittyy, xīnxìngiänne koettelevat 
vaikeudet saattavat ilmaantua vielä voimakkaampina. Jokaisen 
ylitsepääsemänne ongelman myötä gong-voimanne kasvaa hitusen 
korkeammalle. Gonginne kehitys pysähtyy, jos ette pysty ylittämään 
ongelmaa. Pienet koetukset johtavat pieniin edistysaskeliin, ja suuret 
koetukset johtavat suuriin edistysaskeliin. Toivon, että jokainen 
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harjoittaja on valmis kestämään suuria koettelemuksia ja että jokaisella 
on päättäväisyyttä ja tahdonvoimaa ottaa koettelemukset avoimesti 
vastaan. Ponnistelematta ette pysty saamaan aitoa gongia. Ei ole 
olemassakaan sellaista periaatetta, joka sallisi teidän saada gongia 
mukavasti ilman minkäänlaisia kärsimyksiä tai ponnistuksia. Ette 
koskaan kultivoi valaistuneiksi olennoiksi, jos luonteenlaatunne ei ole 
muuttunut perustavalla tasolla paremmaksi ja haudotte edelleenkin 
henkilökohtaisia kiintymyksiä!

7. Demoninen häirintä

”Demoninen häirintä” viittaa niihin ilmentymiin ja näkyihin, joita 
ilmenee kultivointiprosessin aikana ja jotka häiritsevät henkilön 
harjoittamista. Niiden päämäärä on estää harjoittajia kultivoimasta 
korkeille tasoille. Toisin sanoen demonit saapuvat perimään velkoja.

Demoniseen häirintään liittyviä ongelmia tulee taatusti esille, 
kun henkilö kultivoi korkeille tasoille. Ei ole mitenkään mahdollista, 
etteikö henkilö olisi tehnyt elämässään vääriä tekoja, aivan kuten hänen 
esivanhempansa ovat varmasti toimineet väärin omien elämiensä 
aikana. Näitä pahoja tekoja nimitetään karmaksi. Se, onko henkilön 
synnynnäinen perusta hyvä vai huono, heijastaa hänen mukanaan 
kantamansa karman määrää. Vaikka hän olisi verrattain hyvä ihminen, 
on mahdotonta, ettei hänellä olisi lainkaan karmaa. Henkilö ei pysty 
tuntemaan tätä, jos hän ei harjoita kultivointia. Demonit eivät välitä, 
jos harjoituksenne tavoite on vain parantaa sairauksia ja kohentaa 
terveyttä. Mutta ne aiheuttavat teille häiriöitä, kun alatte kultivoida 
korkeille tasoille. Ne voivat häiritä teitä monin eri keinoin, minkä 
tavoite on estää teitä kultivoimasta korkeille tasoille ja saada teidät 
epäonnistumaan harjoituksessanne. Demonit ilmenevät erilaisissa 
muodoissa. Jotkut ilmenevät jokapäiväisen elämän tapahtumissa, 
kun taas jotkut omaksuvat toisten ulottuvuuksien ilmiöihin liittyvän 
muodon. Ne hallitsevat asioita siten, että teille aiheutuu häiriöitä 
aina istuessanne meditoimaan. Niiden vuoksi ette pysty vaientamaan 
mieltänne, ja tämän seurauksena ette pysty kultivoimaan korkeille 
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tasoille. Toisinaan alatte nuokkua tai mielessänne pyörii kaikenlaisia 
ajatuksia, kun istutte meditoimaan, ja sen johdosta ette pysty 
siirtymään kultivointitilaan. Toisinaan taas silloin, kun alatte tehdä 
harjoituksia, aiemmin hiljainen ympäristönne täyttyy yhtäkkiä 
askelten, paukkuvien ovien, torviaan tööttäävien autojen ja soivien 
puhelinten äänillä sekä monilla muilla häirinnän muodoilla, minkä 
seurauksena teidän on mahdotonta siirtyä tyyneen mielentilaan.

Seksuaalisessa himossa on kyse toisenlaisesta demonista. Kaunis 
nainen tai komea mies saattavat ilmestyä harjoittajan silmien eteen 
hänen meditaationsa tai uniensa aikana. Tämä henkilö viekoittelee 
ja viettelee teitä tekemällä halujanne herättäviä liikkeitä, jotka 
nostavat esille kiintymyksenne seksuaaliseen himoon. Jos ette pysty 
läpäisemään asiaa ensimmäisellä kerralla, se muuttuu asteittain 
intensiivisemmäksi ja jatkaa viettelyänne, kunnes olette hylänneet 
ajatuksen kultivoinnista korkealle tasolle. Tätä koetusta on vaikea 
läpäistä, ja varsin monet harjoittajat ovat epäonnistuneet sen vuoksi. 
Toivon, että olette siihen henkisesti varautuneita. Jos joku ei varjele 
luonteenlaatuaan tarpeeksi hyvin ja epäonnistuu ensimmäisellä 
kerralla, hänen olisi todellakin syytä ottaa siitä opikseen. Se saapuu 
uudelleen ja häiritsee teitä useita kertoja, kunnes todellakin ylläpidätte 
luonteenlaatuanne ja murratte tämän kiintymyksen kokonaan. Kyse 
on suuresta esteestä, joka teidän täytyy ylittää, tai muuten ette pysty 
saavuttamaan Taoa ja onnistumaan kultivoinnissa.

Lisäksi on olemassa eräänlainen demoni, joka myös tulee esille 
harjoituksia tehdessänne tai unissanne. Jotkut ihmiset näkevät 
yhtäkkiä joitakin kauhistuttavia, rumia ja todentuntuisia kasvoja tai 
hahmoja, jotka pitävät kädessään veistä ja uhkaavat tappaa. Mutta 
ne voivat ainoastaan pelotella ihmisiä. Jos ne todella pistäisivät 
veitsellä, ne eivät pystyisi koskemaan harjoittajaan, koska mestari on 
asettanut suojaavan kilven harjoittajan kehon ympärille estääkseen 
häntä vahingoittumasta. Ne yrittävät pelotella, jotta kyseinen henkilö 
lopettaisi kultivoinnin. Näitä asioita ilmenee vain tietyllä tasolla 
tai tiettynä ajanjaksona, ja ne menevät nopeasti ohi – muutamassa 
päivässä, viikossa tai muutamassa viikossa. Kaikki riippuu siitä, kuinka 
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korkea luonteenlaatunne on ja kuinka suhtaudutte tähän asiaan.

8. Synnynnäinen perusta ja valaistumiskyky

”Synnynnäinen perusta” viittaa valkeaan aineeseen, jota henkilö tuo 
mukanaan syntymässä. Se on itse asiassa hyvettä – konkreettisesti 
olemassaolevaa ainetta. Mitä enemmän tätä ainetta teillä on 
mukananne, sitä parempi on synnynnäinen perustanne. Ihmiset, 
joiden synnynnäinen perusta on hyvä, palaavat alkuperäiseen itseensä 
ja valaistuvat helpommin, sillä heidän ajattelunsa on esteetöntä. Kun 
he saavat kuulla qigongista tai kultivointiin liittyvistä asioista, he 
kiinnostuvat välittömästi ja haluavat oppia. He pystyvät saavuttamaan 
yhteyden maailmankaikkeuteen. Asia on aivan niin kuin 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.” Ne, jotka pystyvät helposti 
palaamaan alkuperäiseen itseensä ja valaistumaan, ovat viisaita ihmisiä. 
Sitä vastoin sellaisella henkilöllä, jolla on paljon mustaa ainetta ja 
huono synnynnäinen perusta, on kehonsa ulkopuolelle muodostunut 
este, jonka vuoksi hänen on mahdoton hyväksyä hyviä asioita. Musta 
aine saa hänet epäilemään hyviä asioita, kun hän kohtaa niitä. Tämä on 
itse asiassa yksi niistä tavoista, joilla karma vaikuttaa.

Synnynnäisestä perustasta puhuttaessa täytyy käsitellä myös 
valaistumiskykyä. Kun puhumme [kiinan kielessä] ”valaistumisesta” 
(wù), jotkut ihmiset luulevat, että valaistunut tarkoittaa ”nokkelaa”. 
Sellainen ”nokkela” tai ”viekas” henkilö, johon tavalliset ihmiset 
viittaavat, on itse asiassa kaukana siitä kultivoinnin harjoittamisesta, 
josta me puhumme. Tällaisten ”nokkelien” ihmisten on tavallisesti 
vaikea saavuttaa Valaistumista. He ovat kiinnostuneita vain käytän-
nöllisestä, aineellisesta maailmasta, jotta kukaan ei hyötyisi heidän 
kustannuksellaan tai jotta he eivät jäisi mistään paitsi. Huomattavinta 
on se, että jotkut ihmiset, jotka pitävät itseään asioista perillä olevina, 
koulutettuina ja älykkäinä, ajattelevat kultivoinnin olevan satua. 
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He eivät pysty kuvittelemaan, että joku henkilö kultivoisi itseään 
ja parantaisi luonteenlaatuaan. He pitävät harjoittajia hölmöinä 
ja taika uskoisina. Valaistuminen, josta me puhumme, ei viittaa 
nokke luuteen vaan siihen, että ihmisluonne palaa alkuperäiseen 
luontoonsa – hyvyyteen ja maailmankaikkeuden luonteen noudat-
tamiseen. Henkilön synnynnäinen perusta määrittää hänen valais-
tumiskykynsä. Jos jonkun synnynnäinen perusta on hyvä, hänen 
valaistumiskyvyllään on niin ikään taipumusta olla hyvä. Synnynnäinen 
perusta määrittää valaistumiskykyä, mutta valaistumiskyky ei ole 
täydellisesti synnynnäisen perustan määräämä. Riippumatta siitä, 
kuinka hyvä on synnynnäinen perustanne, ymmärryksessänne tai 
valaistumiskyvyssänne ei saa olla puutteita. Joidenkin henkilöiden 
synnynnäinen perusta ei ole kovin hyvä, mutta he pystyvät valais-
tumaan asioihin erinomaisesti, joten he kykenevät kultivoimaan 
korkealle tasolle. Koska tarjoamme pelastusta kaikille tunteville 
olennoille, katsomme ihmisten valaistumiskykyä emmekä heidän 
synnynnäistä perustaansa. Vaikka teissä olisi monia negatiivisia asioita, 
niin kauan kuin teillä on päättäväisyyttä liikkua ylöspäin kultivoinnin 
myötä, tämä ajatuksenne on oikeamielinen. Tämän ajatuksenne kanssa 
teidän on vain luovuttava hieman useammista asioista kuin toisten, ja 
lopulta saavutatte Valaistumisen.

Harjoittajien kehot puhdistetaan. Ne eivät sairastu sen jälkeen, kun 
gongia kehittyy, sillä tämän korkeaenergiaisen aineen läsnäolo kehossa 
estää mustan aineen läsnäolon. Kuitenkaan jotkut ihmiset eivät kerta 
kaikkiaan suostu uskomaan asiaa ja luulevat aina olevansa sairaita. He 
valittavat: ”Miksi tunnen oloni niin huonoksi?” Sanomme, että olette 
saaneet gongia. Kuinka voisitte olla tuntematta epämukavuutta, kun 
olette saaneet jotain niin hyvää? Kultivoinnissa henkilön on luovuttava 
asioista saadakseen jotain vastineeksi. Itse asiassa kaikki epämukavuus 
on pinnallista, eikä sillä ole mitään vaikutusta kehoonne. Se vaikuttaa 
sairaudelta, mutta siitä ei todellakaan ole kyse. Kaikki riippuu siitä, 
pystyttekö valaistumaan tähän asiaan. Harjoittajien ei ainoastaan 
ole pystyttävä kestämään pahinta kärsimystä, vaan myös heidän 
valaistumiskykynsä on oltava erinomainen. Jotkut eivät edes yritä 
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ymmärtää asioita, kun he kohtaavat ongelmia. He kohtelevat itseään 
edelleenkin tavallisina ihmisinä huolimatta siitä, että olen opettanut 
heitä korkealla tasolla ja osoittanut heille, kuinka tarkastella itseään 
korkeamman mittapuun mukaisesti. He eivät pysty toimimaan 
edes siten, että he kultivoisivat todellisina harjoittajina, eivätkä he 
myöskään usko saavuttavansa korkeaa tasoa.

Valaistuminen, josta puhutaan korkeilla tasoilla, viittaa valais-
tumisen saavuttamiseen, mikä luokitellaan äkilliseen valaistumiseen 
ja asteittaiseen valaistumiseen. Äkillinen valaistuminen viittaa 
siihen, että koko kultivointiprosessi tapahtuu lukittuna. Viimeisellä 
hetkellä, kun olette saaneet koko kultivointiprosessinne päätök seen ja 
luonteenlaatunne on saavuttanut korkean tason, kaikki yliluonnolliset 
kykynne avataan yhdellä kertaa, taivaallinen silmänne avautuu 
välittömästi korkeimmalle tasolleen, ja mielenne pystyy kommuni-
koimaan muissa ulottuvuuksissa olevien korkean tason olentojen 
kanssa. Pystytte välittömästi näkemään koko maailmankaikkeuden 
todellisen olemuksen sekä sen eri ulottuvuudet ja yhtenäiset paratiisit, 
ja silloin kykenette kommunikoimaan niiden kanssa. Lisäksi pystytte 
käyttämään suuria jumalallisia voimianne. Äkillisen valaistumisen 
polku on kaikkein vaikein. Kautta historian ainoastaan sellaisia 
henkilöitä, joiden synnynnäinen perusta on mahtava, on valittu sen 
opetuslapsiksi. Sitä on siirretty eteenpäin yksityisesti ja yksilöllisesti. 
Keskimääräiset ihmiset pitäisivät sitä mahdottomana kestää. Minun 
polkuni kuului äkillisen valaistumisen luokkaan.

Teille välittämäni asiat kuuluvat asteittaisen valaistumisen 
polkuun. Kykynne kehittyvät ajallaan kultivointiprosessinne 
kuluessa. Kuitenkaan esille tulevia kykyjä ei välttämättä anneta 
teidän käyttöönne, sillä teidän on helppo toimia väärin, kun ette 
vielä ole kohottaneet luonteenlaatuanne tietylle tasolle ettekä 
pysty hallitsemaan itseänne kunnolla. Tässä vaiheessa ette pysty 
käyttämään näitä kykyjä, vaikka ne ennen pitkää tulevat teidän 
käyttöönne. Kultivoimalla nostatte tasoanne asteittain ja tulette 
ymmärtämään tämän maailmankaikkeuden todellisen olemuksen. 
Aivan kuten äkillisen valaistumisen tapauksessa, tulette lopulta 
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saavuttamaan täydellistymisen. Asteittaisen valaistumisen polku on 
hieman helpompi, eikä siinä oteta riskejä. Vaikeaa on se, että pystytte 
näkemään koko kultivointiprosessin, joten itsellenne asettamienne 
vaatimusten tulisi olla vieläkin tiukempia.

9. Selkeä ja puhdas mieli

Jotkut ihmiset eivät onnistu vaientamaan mieltään qigong-harjoituksia 
tehdessään, joten he etsivät siihen jotakin keinoa. Jotkut ovat kysyneet 
minulta: ”Mestari, miksi en pysty hiljentämään mieltäni, kun teen 
qigong-harjoituksia? Voitteko opettaa minulle jonkin menetelmän 
tai tekniikan, jotta voisin saavuttaa tyyneyden meditaatiossa?” Minä 
kysyn, miten ihmeessä pystyisitte saavuttamaan tyyneyden?! Ette 
pystyisi siihen, vaikka jumalallinen olento saapuisi opettamaan teille 
jonkin menetelmän. Mistä tämä johtuu? Syy on se, ettei oma mielenne 
ole selkeä ja puhdas. Koska elätte tässä yhteiskunnassa, erilaiset tunteet 
ja mielihalut, oma etu, henkilökohtaiset asiat sekä jopa ystävillenne ja 
perheellenne kuuluvat asiat valtaavat liian suuren osan mielestänne, 
ja annatte niille suuren painoarvon. Kuinka mielenne voisi olla tyyni 
meditaation aikana? Vaikka tarkoituksellisesti tukahduttaisitte näitä 
asioita, ne nousevat itsestään pintaan.

Buddhalaisuuden kultivointi opettaa ”ohjesääntöjä, keskittymistä, 
viisautta”. Ohjesääntöjen tarkoitus on päästää irti asioista, joihin 
olette kiintyneet. Joidenkin buddhalaisten lähestymistapa on toistaa 
buddhan nimeä, mikä edellyttää keskittynyttä toistamista sellaisen 
tilan saavuttamiseksi, jossa ”yksi ajatus korvaa tuhannet muut”. 
Kyse ei kuitenkaan ole pelkästä lähestymistavasta vaan eräänlaisesta 
kyvystä. Voitte yrittää tällaista toistamista, jos ette usko. Voin taata, 
että mieleenne juolahtaa muita asioita samalla, kun käytätte suutanne 
buddhan nimen toistamiseen. Tiibetiläinen tantrismi oli ensimmäinen, 
joka opetti ihmisiä toistamaan buddhan nimeä: henkilön täytyi toistaa 
buddhan nimeä satojatuhansia kertoja joka päivä viikon ajan. Nämä 
henkilöt toistivat sitä pyörryksiin asti, ja lopulta heidän mielessään ei 
ollut jäljellä mitään. Tämä yksi ajatus oli korvannut kaikki muut. Kyse 
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on taidosta, johon ette välttämättä kykene. Eräitä muita menetelmiä on 
olemassa, ja ne opettavat teitä keskittämään mielenne eliksiirikenttään 
(dāntián), laskemaan, kiinnittämään katseenne esineisiin ja niin 
edelleen. Itse asiassa yksikään näistä menetelmistä ei pysty täydellisesti 
vaientamaan mieltänne. Harjoittajien on saavutettava selkeä ja puhdas 
mieli, luovuttava henkilökohtaiseen hyötyyn liittyvistä päähän-
pinttymistään sekä päästettävä irti ahneudesta sydämessään.

Se, voitteko siirtyä rauhalliseen mielentilaan, syvään tyyneyteen 
(dìng), on tosiasiassa kykyjenne ja tasonne heijastuma. Jos pystytte 
vaientamaan mielenne heti istuuduttuanne, tasonne on korkea. On 
hyväksyttävää, jos ette tällä hetkellä pysty siirtymään tyyneyteen – 
voitte asteittain saavuttaa sen kultivoinnin myötä. Luonteenlaatunne 
kohoaa asteittain, ja samoin tekee gonginne. Gonginne ei kuitenkaan 
ikinä kehity, ellette suhtaudu henkilökohtaisiin etuihinne ja omiin 
mielihaluihinne kevyesti.

Harjoittajien tulisi kaiken aikaa pitää itseään korkeamman mitta-
puun tasolla. Harjoittajia häiritsevät jatkuvasti kaiken laiset moni-
mutkaiset yhteiskunnalliset ilmiöt, monet karkeat ja epä terveelliset 
asiat sekä erilaiset tunteet ja mielihalut. Ne asiat, joita tuodaan esille 
televisiossa, elokuvissa ja kirjalli suudessa, opettavat teitä tulemaan 
vahvem miksi ja käytännölli semmiksi ihmisiksi tavallisten ihmisten 
keskuu dessa. Mutta jos ette pysty nousemaan näiden asioiden 
yläpuolelle, olette kaukana kultivoijan luonteen laadusta ja mielen-
tilasta ja saatte vähem män gongia. Harjoitta jilla pitäisi olla vain vähän 
tai ei lainkaan tekemistä näiden karkeiden ja epä terveellisten asioiden 
kanssa. Heidän tulisi olla katso matta ja kuuntele matta niitä, eikä 
ihmisillä ja asioilla saisi olla heihin vaikutusta. Sanon usein, etteivät 
tavallisen ihmisen ajatukset pysty vaikuttamaan minuun. En tule 
iloiseksi, kun joku kehuu minua, enkä hermostu, kun joku loukkaa 
minua. Olivatpa tavallisten ihmisten keskuudessa luonteenlaatuani 
koettelevat häiriöt kuinka vakavia tahansa, niillä ei ole vaikutusta 
minuun. Harjoittajien tulisi suhtautua kaikkeen henkilökohtaiseen 
voittoon kevyesti eikä edes välittää siitä. Vain silloin aikomustanne 
valaistua voidaan pitää kypsänä. Jos voitte pidättäytyä maineen ja 
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voiton voimakkaasta tavoittelusta ja jos pidätte niitä jopa vähäpätöisinä 
asioina, ette turhaudu tai hämmenny ja sydämenne pysyy aina 
rauhallisena. Kun pystytte päästämään irti kaikesta, mielestänne tulee 
luonnollisesti selkeä ja puhdas.

Olen opettanut teille Dafan ja kaikki viisi harjoitusta. Olen 
puhdistanut kehonne sekä asettanut niihin Falunin ja energia-
mekanismit. Fǎshēnini suojelevat teitä. Kaikki, mitä teille on määrä 
antaa, on annettu. Tämän luentosarjan aikana kaikki riippuu 
minusta; tästä eteenpäin kaikki riippuu teistä. Erään sanonnan 
mukaan ”mestari auttaa teitä ylittämään kynnyksen, mutta kultivointi 
on teidän vastuullanne”. Kunhan opiskelette Dafaa perusteellisesti, 
suhtaudutte tarkkaavaisesti kokemuksiinne ja opitte niistä, varjelette 
luonteenlaatuanne joka hetkellä, kultivoitte tunnollisesti, kestätte 
kaikkein raskaimpia koettelemuksia ja siedätte sietämättömiä asioita, 
uskon teidän varmasti onnistuvan kultivoinnissanne.

Polku gongin kultivointiin sijaitsee omassa sydämessä
Koettelemukset ovat lautta Dafan rajattoman meren halki



Kappale IV – Falun Gong -harjoitusjärjestelmä 89

Kappale IV – 
Falun Gong -harjoitusjärjestelmä

Falun Gong on erityinen Buddha-järjestelmän kultivointi harjoitus. 
Siihen kuuluu ainut laatuisia osia, jotka erottavat sen tavan  omaisista 
buddhan kultivointi menetelmistä. Falun Gong on edistynyt 
kultivointijärjestelmä. Mennei syydessä se oli ankara kulti vointi-
menetelmä, joka vaati harjoitta jiltaan äärim mäisen korkeaa luon-
teenlaatua tai mahtavaa synnynnäistä perustaa. Tästä syystä kultivointi-
menetelmää oli vaikea levittää suurelle yleisölle. Olen kuitenkin 
laatinut yleisölle soveltuvan kultivointi harjoitusten sarjan saadakseni 
useammat ihmiset tuntemaan tämän menetelmän, kohottaakseni 
heidän tasojaan sekä vastatakseni lukuisten asialle omistautu neiden 
kultivoijien tarpeisiin. Muutoksista huolimatta nämä harjoitukset 
ylittävät perusteellisesti keskimääräisten kultivointi järjestelmien 
harjoitukset, olipa kyse niiden tarjoamista asioista tai tasoista, joilla 
niitä harjoitetaan.

Falun Gongin kultivoijat eivät ainoastaan pysty kehittämään gong-
voimaansa ja yliluonnollisia kykyjään nopeasti; he saavat itselleen myös 
verrattoman voimakkaan Falunin [”Lakipyörän”] hyvin lyhyessä ajassa. 
Muodostuttuaan Falun pyörii ikuisesti ja automaattisesti harjoittajan 
alavatsassa. Se kerää jatkuvasti energiaa maailmankaikkeudesta ja 
muuntaa sen gongiksi kultivoijan alkuperäiskehossa (běntǐ). Näin 
saavutetaan päämäärä, jossa ”Fa jalostaa harjoittajaa”.

Falun Gongiin kuuluu viisi liikesarjaa. Kyse on seuraavista 
harjoituksista: Buddha ojentaa tuhat kättä, Falun-pylväsasento, 
Kahden ääripään lävistäminen, Falun -taivaallinen kiertokulku sekä 
Yliluonnollisten kykyjen vahvistaminen.
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1. Buddha ojentaa tuhat kättä (Fo Zhan Qianshou Fa)

Periaatteet: Buddha ojentaa tuhat kättä -harjoituksen ydin on 
kehon venyttäminen kaikkien energiakanavien avaamiseksi. Tätä 
harjoitusta tekemällä aloittelijat voivat saada energiaa lyhyessä ajassa 
ja kokeneet harjoittajat edistyvät nopeasti. Harjoitus edellyttää 
kaikkien energiakanavien avautuvan heti alusta alkaen, minkä 
ansiosta harjoittaminen tapahtuu saman tien korkealla tasolla. Tämän 
harjoituksen liikkeet ovat varsin yksinkertaiset, koska Suuri Tie on 
pääsääntöisesti yksinkertainen ja helppo oppia. Vaikka liikkeet ovat 
yksinkertaisia, ne hallitsevat kaikkia kultivointijärjestelmään sisältyviä 
asioita. Tätä harjoitusta tehdessään henkilö tuntee kehonsa lämpi-
mäksi, ja hän voi kokea erityisen tunteen voimakkaan energiakentän 
läsnä olosta. Tämä aiheutuu kehon kaikkien meridiaanien venyttä-
misestä ja avaamisesta. Tarkoitus on murtautua niiden alueiden läpi, 
joilla energia on tukossa; mahdollistaa energian vapaa ja tasainen 
kierto; saattaa kehon sisällä ja ihon alla oleva energia liikkeeseen ja 
kierrättää sitä voimak kaasti; sekä ottaa sisään suuri määrä energiaa 
maailman kaikkeudesta. Samaan aikaan harjoitus mahdollistaa sen, 
että harjoittaja voi nopeasti saavuttaa tilan, jossa hän on qigong-
energiakentän ympäröimä. Tätä harjoitusta tehdään Falun Gongin 
perustavana harjoituksena, ja yleensä se tehdään ensimmäiseksi. Kyse 
on yhdestä vahvistavasta menetelmästä kultivoinnin harjoittamista 
varten.
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Säkeet:
50

Shenshen Heyi
51

Dong jing Suiji
52

Dingtian Duzun
53

Qianshou Foli
54

Valmistautuminen – Rentouta koko keho, mutta älä liian veltoksi. 
Seiso luonnollisesti jalat olkapäiden etäisyydellä toisistaan. Taivuta 
molempia polvia hieman. Pidä polvet ja lantio rentoina. Vedä alaleuka 
kevyesti sisäänpäin. Pidä kielenkärkeäsi kosketuksessa kitalaen 
etuosaan, jätä pieni tila ylä- ja alahampaiden väliin, ja sulje huulet. 
Sulje silmät kevyesti. Säilytä kasvoillasi tyyni ilme. Harjoituksen 
aikana sinulla on tunne siitä, että olet hyvin suuri ja pitkä.

Liitä kädet yhteen (Liangshou Jieyin)
55

 – Nosta hieman molempia 
käsiä siten, että kämmenet osoittavat ylöspäin. Pidä peukalonpäitä 
kevyesti yhdessä. Anna molempien käsien neljän muun sormen olla 
toisiaan vasten ja toistensa päällä. Miehillä vasen käsi on päällä, naisilla 
oikea käsi. Pidä käsiä ovaalin muodossa alavatsan alueella. [Vain tässä 
Jieyin-asennossa kädet saavat koskettaa kehoa.] Työnnä käsivarsia 
aavistuksen verran eteenpäin siten, että kyynärpäät muodostavat 
kaaren ja kainalot ovat avoinna. (Kuva 1-1).

50 Säkeet toistetaan vain kerran kiinaksi ennen jokaista harjoitusta. 

Jokaiseen harjoitukseen liittyy omat säkeensä, jotka voidaan joko lukea ääneen 

tai ainoastaan kuunnella harjoitusäänitteeltä.

51 Shenshen Heyi – ”Liitä mieli ja keho yhdeksi”

52 Dong jing Suiji – ”Liiku tai jää paikoillesi energiamekanismien 

mukaisesti”

53 Dingtian Duzun – ”Yhtä korkea kuin Taivas, verrattoman ylevä”

54 Qianshou Foli – ”Tuhatkätinen buddha seisoo pystysuorassa”

55 Liangshou Jieyin – Liitä kädet yhteen
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Maitreya
56

 ojentaa selkäänsä (Mile Shenyao) – Aloita Jieyin-
asennosta

57
 ja nosta molemmat kädet ylöspäin. Kun kädet tulevat 

kasvojen eteen, erota ne toisistaan ja nosta kämmeniä asteittain 
ylöspäin. Kun kädet ovat päälaen yllä, kämmenet osoittavat 
ylöspäin. Molempien käsien sormet osoittavat toisiaan kohti (Kuva 
1-2), ja niiden välillä on 20–25 cm etäisyys. Työnnä molemmilla 
kämmenpohjilla samanaikaisesti ylöspäin, työnnä päätä ylöspäin, 
paina jalkoja alaspäin, ja venytä koko kehoa. Venytä noin 2–3 sekuntia, 
ja rentouta sitten koko keho äkillisesti. Muista palauttaa polvet ja 
lantio rentoutuneeseen asentoon. 

 

56 Maitreya – buddhalaisuudessa Maitreya on nimi “tulevaisuuden 

buddhalle”, joka tulee Maan päälle buddha Sakyamunin jälkeen tarjoamaan 

pelastusta.

57 Jieyin – lyhyesti ilmaistuna sama kuin “Liangshou Jieyin”
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Tathagata
58

 kaataa energiaa päälaesta (Rulai Guanding) – Edellä 
mainitun liikkeen jälkeen (Kuva 1-3) käännä molemmat kämmenet 
ulospäin 140° kulmassa ja muodosta ”suppilo”. Suorista ranteet 
ja liikuta niitä alaspäin. Kun kädet liikkuvat alas, pidä kämmeniä 
käännettynä kohti rintaa noin 10 cm etäisyydellä. Jatka molempien 
käsien liikuttamista kohti alavatsaa. (Kuva 1-4)

Paina kädet yhteen rinnan edessä (Shuangshou Heshi) – Kun kädet 
ovat alavatsan kohdalla, jatka pysähtymättä ja käännä kämmenselät 
osoittamaan toisiaan kohti, tuo kädet rinnan eteen ja muodosta 
Heshi (Kuva 1-5). Kun teet Heshi-asennon, paina sekä sormia että 
kämmenpohjia toisiaan vasten sillä tavoin, että kämmenten keskustaan 
jää tyhjä tila. Pidä kyynärpäitä kohotettuina siten, että käsivarret 
muodostavat suoran linjan. (Käsiä on pidettävä “lootuskämmen”-
asennossa

59
 Heshi- ja Jieyin-asentoja lukuunottamatta; sama pätee 

myös seuraaviin harjoituksiin.)

58 Tathagata – Valaistunut olento Buddha-järjestelmässä; bodhisattvan 

ja arhatin tasojen yläpuolella. 

59 Lootuskämmen – Käsien asento, joka säilytetään kaikkien harjoi-

tusten ajan. Tässä asennossa kämmenet ovat avoinna ja sormet ovat rentoina 

mutta suorassa ja yhdessä. Molempien käsien keskisormi on rentona niin, että 

se taipuu kevyesti kämmenen keskustaa kohti. Myös peukaloja taivutetaan 

hieman sisäänpäin.
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Kädet osoittavat kohti Taivasta ja Maata (Zhangzhi Qiankun) – 
Aloita Heshi-asennosta ja erota kädet toisistaan n. 2–3 cm etäisyydelle 
(Kuva 1-6) ja ala kääntää niitä vastakkaisiin suuntiin. Miehet kääntävät 
vasempaa kättä (naiset oikeaa kättä) rintaa kohti ja oikeaa kättä 
eteenpäin siten, että vasen käsi tulee päälle ja oikea alle (naiset 
tekevät päinvastoin). Molempien käsien tulisi muodostaa suora 
linja käsivarsien kanssa. Ojenna sitten päällä oleva käsivarsi viistosti 
ylöspäin (Kuva 1-7) niin, että kämmen osoittaa alaspäin, kunnes 
käsi on pään korkeudella. Pidä toista kättä rinnan edessä kämmen 
käännettynä ylöspäin. Kun päällimmäinen käsi on ojentunut, työnnä 
päätä ylöspäin, paina jalkoja alaspäin ja venytä koko kehoa. Venytä 
noin 2–3 sekunnin ajan ja rentouta sitten koko keho. Palauta ylempi 
käsi rinnan eteen ja muodosta Heshi (Kuva 1-5). Käännä kädet 
seuraavaksi vastakkaisiin suuntiin siten, että oikea käsi on päällä (= 
naisilla vasen käsi) ja vasen käsi sen alla (Kuva 1-8). Päällimmäinen 
käsivarsi toistaa edellä tehdyn liikkeen; siis ojenna käsivartta viistosti 
ylöspäin kämmen alaspäin käännettynä, kunnes käsi on pään 
korkeudella. (Kuva 1-9). Rentouta koko keho äkillisesti venytyksen 
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jälkeen. Tuo kädet rinnan eteen Heshi-asentoon.

Kultainen apina halkaisee kehonsa (Jinhou Fenshen) – Aloita 
Heshi-asennosta ja ojenna kädet ulospäin kehon sivuille siten, että ne 
muodostavat suoran linjan olkapäiden kanssa. Työnnä päätä ylöspäin, 
paina jalkoja alaspäin ja suorista kädet voimakkaasti molemmille 
puolille. Venytä näihin neljään suuntaan (Kuva 1-10) noin 2–3 sekuntia. 
Rentouta koko keho äkillisesti ja muodosta Heshi.

Kaksi lohikäärmettä sukeltaa mereen (Shuanglong Xiahai) – Aloita 
Heshi-asennosta. Erota kädet toisistaan, ja ojenna ne alaspäin kohti 
kehon etupuolen alaosaa. Kun kädet ovat samassa linjassa toistensa 
kanssa ja suorassa, käsien ja jalkojen välillä tulisi olla noin 30° kulma 
(Kuva 1-11). Venytä koko kehoa. Työnnä päätä ylöspäin ja paina 
jalkoja alaspäin. Venytä noin 2–3 sekuntia ja rentouta sitten äkillisesti 
koko keho. Tuo kädet takaisin rinnan eteen Heshi-asentoon.
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Bodhisattva
60

 asettaa kädet lootuskukalle (Pusa Fulian) – Aloita 
Heshi-asennosta. Erota kädet toisistaan samalla, kun ojennat niitä 
viistosti alaspäin kehon molemmille sivuille (Kuva 1-12). Suorista 
kädet niin, että käsien ja jalkojen välillä on noin 30° kulma. Venytä 
koko kehoa asteittain sormenpäiden ojentuessa alaspäin pienellä 
voimalla. Rentouta sitten välittömästi koko keho. Tuo kädet rinnan 
eteen Heshi-asentoon.

 

60 Bodhisattva – Valaistunut olento Buddha-järjestelmässä; korkeam-

pana kuin arhat mutta alempana kuin Tathagata.
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Arhat
61

 kantaa vuorta selässään (Luohan Beishan) – (Kuva 1-13) 
Aloita Heshi-asennosta. Erota kädet toisistaan samalla, kun ojennat 
ne kehon taakse. Käännä samalla molemmat kämmenet osoittamaan 
taaksepäin. Kun kädet ohittavat kehon, taivuta hitaasti ranteita. Kun 
kädet saapuvat kehon taakse, ranteiden tulisi olla kehoon nähden 45° 
kulmassa. Työnnä tässä vaiheessa päätä ylöspäin, paina jalkoja alaspäin 
ja venytä koko kehoa asteittain. Pidä keho pystysuorassa. Venytä noin 
2–3 sekunnin ajan, ja rentouta sitten äkillisesti koko keho. Tuo kädet 
takaisin eteen ja liikuta ne rinnan eteen Heshi-asentoon.

Vajra
62

 kaataa vuoren (Jingang Paishan) – Aloita Heshi-asennosta 
ja erota kädet toisistaan samalla, kun työnnät kämmeniä eteenpäin. 
Sormet osoittavat ylöspäin. Pidä käsiä olkapäiden tasolla. Kun kädet 
on ojennettu suoriksi, työnnä päätä ylöspäin, paina jalkoja alaspäin, 
ja venytä koko kehoa. Pidä keho suorana (Kuva 1-14). Venytä noin 
2–3 sekunnin ajan, ja rentouta sitten äkillisesti koko keho. Tuo kädet 
rinnan eteen Heshi-asentoon. 

Aseta kädet limittäin alavatsan eteen (Diekou Xiaofu) – Aloita 
Heshi-asennosta. Liikuta käsiä hitaasti alaspäin ja käännä kämmenet 
kohti alavatsaa. Kun kädet saavuttavat alavatsan alueen, aseta toinen 
käsi toisen eteen (Kuva 1-15). Miehillä vasen käsi on sisäpuolella, 
naisilla oikea käsi. Pidä ulomman käden kämmenpohjaa käännettynä 
kohti sisemmän käden kämmenselkää. Käsien välinen etäisyys toisiinsa 
on noin 3 cm, kuten myös etäisyys sisemmän käden ja alavatsan välillä. 
Yleensä käsiä pidetään tällä tavoin 40–100 sekuntia.

 

61 Arhat – Valaistunut olento Buddha-järjestelmässä; Kolmen 

maail man ulko puolella, mutta alempana kuin bodhisattva.

62 Vajra – Tämä termi viittaa yleensä Buddhan ”soturipalvelijoihin”.
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Lopetusasento – Liitä kädet yhteen (Shuangshou Jieyin) (Kuva 
1-16).
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2. Falun-pylväsasento (Falun Zhuang Fa)

Periaatteet: Falun-pylväsasento on rauhallinen seisomameditaatio. 
Se koostuu neljästä asennosta, joissa kannatellaan pyörää. Falun-
pylväsasennon säännöllinen harjoittaminen helpottaa koko kehon 
avautumista. Se on perustavanlaatuinen osa kultivointiharjoitusta, ja 
se kehittää viisautta, lisää voimaa, nostaa henkilön tasoa ja vahvistaa 
jumalallisia voimia. Liikkeet ovat yksinkertaisia, mutta harjoituksen 
myötä voi saavuttaa paljon. Aloittelijoiden kädet voivat tuntua raskailta 
ja kivuliailta. Harjoituksen jälkeen koko keho tuntuu välittömästi 
rentoutuneelta ilman sellaista väsymyksen tunnetta, joka seuraa 
[fyysisestä] työnteosta. Kun harjoittajat lisäävät tähän harjoitukseen 
käyttämäänsä aikaa ja tekevät sitä usein, he voivat tuntea Falunin 
pyörivän käsiensä välissä. Falun-pylväsasennon liikkeet on syytä tehdä 
luonnollisesti. Älä tavoittele huojumista tarkoituksella. Pieni liike on 
normaalia, mutta ilmiselvää huojumista pitäisi hallita. Mitä pitempään 
harjoitusta tehdään, sitä parempi. Tämä vaihtelee henkilöstä toiseen. 
Kun saavutat tyyneyden tilan, älä menetä tietoisuuttasi siitä, että olet 
harjoittamassa, vaan pidä sitä yllä.

Säkeet:

Shenghui Zengli
63

Rongxin Qingti
64

Simiao Siwu
65

Falun Chuqi
66

Valmistautuminen – Seiso luonnollisesti jalat olkapäiden 
etäisyydellä toisistaan. Taivuta molempia polvia hieman. Pidä polvet 

63 Shenghui Zengli – ”Viisaus kehittyy ja voimat vahvistuvat”

64 Rongxin Qingti – “Sydän saavuttaa harmonian ja keho keventyy”

65 Simiao Siwu – ”Niin kuin ihmeellisessä ja valaistuneessa tilassa”

66 Falun Chuqi – “Falun alkaa kohota”
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ja lantio rentoina. Rentouta koko keho, mutta älä muutu liian veltoksi. 
Vedä alaleuka kevyesti sisäänpäin. Pidä kielenkärkeäsi kosketuksessa 
kitalaen etuosaan, jätä pieni tila ylä- ja alahampaiden väliin, ja sulje 
huulet. Sulje silmät kevyesti. Säilytä kasvoillasi tyyni ilme.

Liitä kädet yhteen (Liangshou Jieyin) (Kuva 2-1) 

Pyörän kannatteleminen pään edessä (Touqian Baolun) – Aloita 
Jieyin-asennosta (jossa kädet ovat yhdessä). Kohota hitaasti molemmat 
kädet alavatsan alueelta ja erota ne samalla toisistaan. Kun kädet ovat 
pään edessä, kämmenten tulisi olla kohti kasvoja kulmakarvojen 
tasolla (Kuva 2-2). Pidä molempien käsien sormia siten, että ne 
osoittavat toisiaan kohti n. 15 cm etäisyydellä toisistaan. Muodosta 
käsivarsilla ympyrä. Rentouta koko keho.
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Pyörän kannatteleminen alavatsan edessä (Fuqian Baolun) – 
Liikuta molempia käsiä hitaasti alaspäin. Säilytä kädet asennossa, jossa 
ne kannattelevat pyörää, kun ne saapuvat alavatsan alueelle (Kuva 2-3). 
Molemmat kyynärpäät on työnnetty eteenpäin ja kainalot ovat avoinna. 
Pidä kämmeniä siten, että ne osoittavat ylöspäin. Sormet osoittavat 
toisiaan kohti ja käsivarret ovat ympyrän muodossa. 

Pyörän kannatteleminen pään yläpuolella (Touding Baolun) – 
Samalla, kun säilytät pyörää kannattelevan asennon, nosta käsiä 
hitaasti, kunnes ne ovat pään yläpuolella (Kuva 2-4). Molempien 
käsien sormet osoittavat toisiaan kohti, ja kämmenet osoittavat 
alaspäin. Molempien käsien sormenpäät ovat 20–30 cm etäisyydellä 
vastakkaisesta kädestä. Käsivarret muodostavat ympyrän. Pidä hartiat, 
kädet, kyynärpäät ja ranteet rentoina.

Pyörän kannatteleminen pään molemmilla puolilla (Liangce 
Baolun) – Aloita edellisestä asennosta. Liikuta molempia käsiä 
alaspäin pään molemmille puolille (Kuva 2-5). Pidä kämmenet kohti 
korvia, hartiat rentoina ja käsivarret pystysuorassa. Älä pidä käsiä liian 
lähellä korvia.

Aseta kädet limittäin alavatsan eteen (Diekou Xiaofu) (Kuva 2-6) – 
Liikuta käsiä alaspäin alavatsan eteen ja aseta ne limittäin.

Lopetusasento – Liangshou Jieyin (Liitä kädet yhteen) (Kuva 2-7).
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3. Kahden ääripään lävistäminen (Guantong Liangji Fa)

Periaatteet: Kahden ääripään lävistäminen kanavoi maailman-
kaikkeuden energiaa ja sekoittaa sitä henkilön kehon sisällä olevan 
energian kanssa. Suuri määrä energiaa pakotetaan ulos kehosta ja 
otetaan sisään tämän harjoituksen aikana, minkä ansiosta harjoittaja 
voi puhdistaa kehonsa hyvin lyhyessä ajassa. Samalla harjoitus avaa 
meridiaanit päälaessa sekä aukaisee väylät jalkojen alla. Kädet liikkuvat 
ylös ja alas kehon sisäisen energian ja kehon ulkopuolisten mekanismien 
mukaisesti. Ylöspäin liikkuva energia syöksyy ulos päälaesta ja kulkee 
suoraan ylimpään kosmiseen ääripäähän; alaspäin liikkuva energia 
poistetaan jalkapohjista ja syöksyy suoraan alimpaan kosmiseen 
ääripäähän. Kun energia palaa molemmista ääripäistä, se lähetetään 
vastakkaiseen suuntaan. Käsiliikkeet tehdään yhdeksän kertaa.

Kun yhden käden ylös-alas -liikkeet on tehty yhdeksän kertaa, 
molemmat kädet liikkuvat [samanaikaisesti] ylös ja alas yhdeksän 
kertaa. Sitten Falunia pyöritetään myötäpäivään neljä kertaa alavatsan 
edessä; tämän tarkoitus on pyörittää ulkopuolista energiaa kehoon. 
Liikkeet päätetään liittämällä kädet yhteen.

Ennen kuin teet harjoituksen, kuvittele olevasi kaksi tyhjää 
tynnyriä, jotka seisovat pystysuorassa taivaan ja maan välillä valtavan 
suurina ja verrattoman korkeina. Tämä auttaa kanavoimaan energiaa. 

Säkeet: 

Jinghua Benti
67

 
Fakai Dingdi

68
 

Xinci Yimeng
69

 
Tongtian Chedi

70
 

67 Jinghua Benti – ”[Alkuperäis]kehon puhdistus”

68 Fakai Dingdi – ”Fa aukaisee päällä ja alla olevat energiakulut”

69 Xinci Yimeng – “Sydän on laupea ja tahto on voimakas”

70 Tongtian Chedi – “Saavuttaa Taivaan zeniitin ja Maan nadiirin”
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Valmistautuminen – Seiso luonnollisesti jalat olkapäiden 
etäisyydellä toisistaan. Taivuta molempia polvia hieman. Pidä polvet 
ja lantio rentoina. Rentouta koko keho, mutta älä muutu liian löysäksi. 
Vedä alaleuka kevyesti sisäänpäin. Pidä kielenkärkeäsi kosketuksessa 
kitalaen etuosaan, jätä pieni tila ylä- ja alahampaiden väliin, ja sulje 
huulet. Sulje silmät kevyesti. Säilytä kasvoillasi tyyni ilme.

Liitä kädet yhteen (Liangshou Jieyin) – (Kuva 3-1) 

Paina kädet yhteen rinnan edessä (Shuangshou Heshi) – (Kuva 3-2) 

Yhden käden ylös-alas-liikkeet (Danshou Chong’guan) – Aloita 
Heshi-asennosta ja liikuta samanaikaisesti yhtä kättä ylöspäin 
ja toista alaspäin. Kädet liikkuvat hitaasti kehon ulkopuolisten 
energiamekanismien mukaan. Energia kehon sisällä liikkuu 
samanaikaisesti ylös ja alas käsiliikkeiden mukaan (Kuva 3-3). Miehet 
aloittavat liikuttamalla vasenta kättä ylös; naiset aloittavat liikuttamalla 
oikeaa kättä ylös. Liikuta käsi kasvojen edestä ja ojenna se pään 
yläpuolelle. Laske samalla hitaasti oikea käsi (naisilla vasen käsi). 
Vaihda sitten käsien paikkaa (Kuva 3-4). Pidä kämmenet käännettyinä 
kohti kehoa korkeintaan 10 cm etäisyydellä. Pidä koko keho rentona. 
Molempien käsien yksi ylös-alas-liike tarkoittaa yhtä kertaa. Liikuta 
käsiä toistuvasti ylös ja alas yhdeksän kertaa.

Kahden käden ylös-alas-liikkeet (Shuangshou Chong’guan) – 
Kun olet suorittanut yhden käden ylös-alas-liikkeet, jätä vasen käsi 
(naisilla oikea) ylös odottamaan ja tuo toinen käsi hitaasti ylös niin, 
että molemmat kädet osoittavat ylöspäin (Kuva 3-5). Liikuta sitten 
molempia käsiä hitaasti alaspäin samanaikaisesti (Kuva 3-6). 

Kun molempia käsiä liikutetaan ylös ja alas, kämmenet ovat 
korkeintaan 10 cm etäisyydellä kehosta. Kokonainen ylös-alas-liike on 
yksi kerta. Liikuta käsiä toistuvasti ylös ja alas yhdeksän kertaa. 
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 Käännä Falunia kahdella kädellä (Shuangshou Tuidong Falun) 
– Kun olet tehnyt kahden käden ylös-alas-liikkeet yhdeksän kertaa, 
liikuta molemmat kädet alaspäin kasvojen ja rinnan edestä, kunnes ne 
saavuttavat alavatsan alueen (Kuva 3-7). Käännä Falunia molemmilla 
käsillä (Kuva 3-8, Kuva 3-9). Miehillä vasen käsi on sisäpuolella, 
naisilla oikea käsi. Pidä noin 2–3 cm etäisyys käsien välillä, kuten 
myös sisemmän käden ja alavatsan välillä. Pyöritä energiaa takaisin 
ulkopuolelta kehon sisälle kääntämällä Falunia myötäpäivään neljä 
kertaa. Kun pyörität Falunia, pidä kädet alavatsan rajojen sisäpuolella.

Lopetusasento – Liangshou Jieyin (Liitä kädet yhteen) (Kuva 3-10).
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4. Falun -taivaallinen kiertokulku (Falun Zhoutian Fa)

Periaatteet: Falun -taivaallinen kiertokulku mahdollistaa sen, että 
ihmiskehon energia kiertää laajalla alueella – toisin sanoen se ei 
kierrä ainoastaan yhdessä tai muutamassa meridiaanissa, vaan kehon 
koko yin-puolelta koko yang-puolelle, edestakaisin ja jatkuvasti. 
Tämä harjoitus ylittää täysin tavanomaiset menetelmät meridiaanien 
tai suuren ja pienen taivaallisen kiertokulun avaamiseen. Falun 

-taivaallinen kiertokulku on keskitason kultivointimenetelmä. Kun 
edelliset kolme harjoitusta toimivat perustana, koko kehon meridiaanit 
(mukaan lukien suuri taivaallinen kiertokulku) voidaan nopeasti 
avata tämän harjoituksen myötä. Meridiaanit ylhäältä alas yhdistyvät 
asteittain toisiinsa koko kehossa. Tämän harjoituksen huomattavin 
piirre on se, että harjoitus käyttää Falunin pyörintää oikaisemaan 
kaikki epänormaalit tilat ihmiskehossa. Tämä mahdollistaa sen, että 
ihmiskeho – pieni maailmankaikkeus – palaa alkuperäiseen tilaansa, 
ja se myös mahdollistaa kaikkien kehon sisällä olevien meridiaanien 
tukosten aukeamisen. Tämän tilan saavutettuaan henkilö on 
saavuttanut hyvin korkean tason maallisen Fa’n kultivoinnissa. Tätä 
harjoitusta tehtäessä molemmat kädet seuraavat energiamekanismeja. 
Liikkeet ovat asteittaisia, hitaita ja sulavia. 

Säkeet: 

Xuanfa Zhixu
71

 
Xinqing Siyu

72
 

Fanben Guizhen
73

 
Youyou Siqi

74
 

71 Xuanfa Zhixu – ”Pyörivä Fa saavuttaa tyhjyyden”

72 Xinqing Siyu – “Sydän on seesteinen kuin puhdas jade”

73 Fanben Guizhen – “Paluu alkuperään ja todelliseen itseen”

74 Youyou Siqi – “Olo niin kevyt kuin leijuisi”



108 Kappale IV – Falun Gong -harjoitusjärjestelmä

Valmistautuminen – Seiso luonnollisesti jalat olkapäiden 
etäisyydellä toisistaan. Taivuta molempia polvia hieman. Pidä polvet 
ja lantio rentoina. Rentouta koko keho, mutta älä liian veltoksi. Vedä 
alaleuka kevyesti sisäänpäin. Pidä kielenkärkeäsi kosketuksessa 
kitalaen etuosaan, jätä pieni tila ylä- ja alahampaiden väliin, ja sulje 
huulet. Sulje silmät kevyesti. Säilytä kasvoillasi tyyni ilme.

Liitä kädet yhteen (Liangshou Jieyin) – (Kuva 4-1) 

Paina kädet yhteen rinnan edessä (Shuangshou Heshi) – (Kuva 4-2) 

Erota kädet Heshi-asennosta. Liikuta niitä alaspäin kohti alavatsaa 
ja käännä samalla molemmat kämmenet kohti kehoa. Käsien ja kehon 
välillä on korkeintaan 10 cm etäisyys. Kun kädet ovat ohittaneet 
alavatsan, ojenna ne alaspäin kohti jalkoja. Liikuta käsiä alaspäin 
siten, että kämmenet osoittavat kohti jalkojen sisäpintaa. Taivuta 
samalla vyötäröä ja kyykisty (Kuva 4-3). Kun sormenpäät saapuvat 
lähelle maata, liikuta käsiä ympyrässä jalkojen edestä niiden sivuille 
(ulkopuolelle) ja edelleen kantapäiden kohdalle (Kuva 4-4). Taivuta 
molempia ranteita kevyesti, ja nosta käsiä jalkojen takapintaa 
myötäillen (Kuva 4-5). Suorista vyötärösi samalla, kun nostat käsiä 
selän takana (Kuva 4-6).
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Älä anna kummankaan käden koskea tämän harjoituksen aikana 
mihinkään kehon osaan, muutoin niissä oleva energia palaa takaisin 
kehoon. Kun et voi nostaa käsiä selän takana enää korkeammalle, laita 
ne onttoon nyrkkiin (tällä hetkellä käsissä ei ole energiaa) (Kuva 4-7) 
ja vedä ne sitten eteen kainaloiden alta. Laita kädet ristiin rinnan eteen. 
(Siitä, kumpi käsistä on ylä- tai alapuolella, ei ole erityistä vaatimusta 

– toimi siten kuin tuntuu luonnolliselta. Tämä pätee sekä miehiin että 
naisiin.) (Kuva 4-8). Aseta kädet olkapäiden ylle (jättäen niihin väliä). 
Liikuta molempia avattuja kämmeniä käsien yang-puolta (ulkopuolta) 
pitkin. Kun ne saapuvat ranteiden kohdalle, laita kämmenet niin, että 
niiden keskustat osoittavat toisiaan kohti 3–4 cm etäisyydellä. Tässä 
vaiheessa käsien ja käsivarsien tulisi muodostaa suora linja (Kuva 
4-9). Pyöräytä käsiä pysähtymättä niin kuin pyöräyttäisit palloa; toisin 
sanoen ulkopuolella oleva käsi päätyy sisäpuolelle, ja sisäpuolella oleva 
käsi päätyy ulkopuolelle. Samalla, kun molemmat kädet työntyvät 
käsivarsien ylä- ja alaosan yin-puolta (sisäpuolta) seuraten, nosta ne 
ylös ja päälaen yli (Kuva 4-10). Käsien pitäisi muodostaa ”X” pään 
takana (Kuva 4-11). Erota kädet niin, että sormenpäät osoittavat 
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alaspäin ja ne yhdistyvät selässä olevaan energiaan (Kuva 4-10). Liikuta 
sitten molemmat kädet päälaen yli rinnan eteen (Kuva 4-12). Tämä 
on yksi kokonainen taivaallinen kiertokulku. Toista liikkeet yhteensä 
yhdeksän kertaa. Siirrä kädet yhdeksännen kerran jälkeen alas rintaa 
myöten alavatsan kohdalle. Muodosta Diekou Xiaofu (Aseta kädet 
limittäin alavatsan eteen) (Kuva 4-13). 
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Lopetusasento – Liangshou Jieyin (Liitä kädet yhteen) (Kuva 4-14).
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5. Yliluonnollisten kykyjen vahvistaminen 
    (Shentong Jiachi Fa)

Periaate: Yliluonnollisten kykyjen vahvistaminen on rauhallinen 
kultivointiharjoitus. Se on harjoitus, jolla on monia päämääriä: se 
vahvistaa jumalallisia kykyjä (mukaanlukien yliluonnollisia kykyjä) 
sekä gong-voimaa kääntämällä Falunia buddhan käsiliikkeillä. 
Tämä harjoitus on keskitason yläpuolella, ja se oli alkujaan 
salainen. Harjoituksen tekeminen edellyttää istumista jalat ristissä 
[lootusasennossa]. Puolilootus on hyväksyttävä asento alkuvaiheessa, 
jos kokolootusasento ei onnistu. Ennen pitkää henkilön edellytetään 
istuvan molemmat jalat lootusasennossa. Harjoituksen aikana 
energiavirta on voimakas ja energiakenttä kehon ympärillä on 
varsin suuri. Mitä kauemmin jalkoja pidetään ristissä, sitä parempi. 
Tämä riippuu henkilön sietokyvystä. Mitä kauemmin hän istuu, sitä 
intensiivisempi on harjoitus ja sitä nopeammin hänen gong-energiansa 
kasvaa. Älä ajattele mitään, kun teet tätä harjoitusta – siihen ei liity 
mielentoimintaa. Siirry rauhallisuudesta tilaan, jossa mieli on täysin 
tyhjä mutta tietoinen (dìng). Päätajuntasi on oltava tietoinen siitä, että 
sinä olet se, joka on tekemässä harjoitusta.

Säkeet: 

Youyi Wuyi
75

 
Yinsui Jiqi

76
 

Sikong Feikong
77

 
Dong jing Ruyi

78
 

75 Youyi Wuyi – “Ikään kuin intention kanssa, mutta silti ilman 

intentiota”

76 Yinsui Jiqi – “Käsiliikkeet seuraavat energiamekanismeja”

77 Sikong Feikong – “Ikään kuin tyhjä, mutta ei kuitenkaan tyhjä”

78 Dong jing Ruyi – “Liiku tai jää paikoillesi vaivattomasti”
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Valmistautuminen – Istu jalat ristissä. Pidä vyötärö ja kaula 
pystysuorassa. Vedä alaleuka kevyesti sisäänpäin. Pidä kielenkärkeäsi 
kosketuksessa kitalaen etuosaan, jätä pieni tila ylä- ja alahampaiden 
väliin, ja sulje huulet. Pidä koko keho rentona, mutta älä liian velttona. 
Sulje silmät kevyesti. Myötätunnon pitäisi herätä sydämessä, ja 
kasvojen ilmeen pitäisi olla tyyni. 

Aseta kädet Jieyin -asentoon alavatsan kohdalle (Kuva 5-1). Siirry 
asteittain tyyneyden tilaan. 

Käsiliikkeiden tekeminen (Da Shouyin) – Liikuta yhdessä olevat 
kädet Jieyin-asennosta hitaasti ylöspäin. Kun kädet ovat pään edessä, 
irrota kädet Jieyin-asennosta ja käännä kämmenet asteittain ylöspäin. 
Kun kämmenet ovat kääntyneet ylöspäin, kädet ovat saapuneet niin 
korkealle kuin niiden on tarkoitus. (Kuva 5-2). (Kun teet käsiliikkeitä, 
käsivarsien etuosa ohjaa niiden yläosaa tietyn suuruisella voimalla.) 
Erota kädet sitten toisistaan, käännä ne taaksepäin ja piirrä niillä 
kaari pään yläpuolelta samalla, kun viet käsiä alaspäin, kunnes ne ovat 
pään edessä (Kuva 5-3). Molemmat kämmenet osoittavat ylöspäin 
ja sormenpäät eteenpäin (Kuva 5-4). Vedä kyynärpäitä sisäänpäin 
niin paljon kuin mahdollista. Suorista ranteet samalla, kun asetat 
ne ristikkäin rinnan eteen. Miehillä vasen käsi liikkuu ulkopuolelle, 
naisilla taas oikea käsi. Kun molemmat kädet ovat muodostaneet 
suoran linjan (Kuva 5-5), käännä ulomman käden ranne ulospäin 
niin, että kämmen osoittaa ylöspäin, ja ”piirrä” sillä puoliympyrä. 
Kämmen osoittaa ylöspäin ja sormet taaksepäin. Käden tulisi liikkua 
huomattavalla voimalla. Käännä samalla sisemmän käden kämmen 
hitaasti alaspäin. Kun käsi on ojennettu, käännä kämmen osoittamaan 
eteenpäin. Alempi käsi on 30° kulmassa suhteessa kehoon (Kuva 
5-6). Käännä seuraavaksi molemmat kämmenet kohti kehoa ja liikuta 
vasen käsi

79
 (ylempi käsi) alas sisäpuolelta ja oikea käsi

80
 ylös. Toista 

79 Naisilla oikea käsi.

80 Naisilla vasen käsi.
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sitten edelliset liikkeet käyttäen vastakkaisia käsiä ja vaihtaen käden 
asentoja (Kuva 5-7). Seuraavaksi miehet suoristavat oikean ranteen 
(naiset vasemman ranteen) ja kääntävät kämmenen kohti kehoa. 
Kun olet asettanut kädet ristikkäin rinnan edessä, ojenna kämmen 
alaspäin, kunnes käsivarsi on suorassa ja käsi on jalan alaosan yllä. 
Miehet kääntävät vasemman kämmenen (naiset oikean kämmenen) 
sisäänpäin ja liikuttavat sitä ylös. Kun kädet ovat kohdanneet rinnan 
edessä, liikuta kämmen vasemman olkapään eteen (naiset oikean 
olkapään eteen). Kun käsi saapuu tähän asemaan, kämmen osoittaa 
ylöspäin ja sormenpäät eteenpäin (Kuva 5-8). Vaihda sitten käsien 
paikkaa käyttäen edellisiä liikkeitä. Toisin sanoen miesten vasen käsi 
(naisten oikea käsi) liikkuu sisäpuolelta; miesten oikea käsi (naisten 
vasen käsi) liikkuu ulkopuolelta. Vaihda käsien asentoja (Kuva 5-9). 
Kun teet käsiliikkeitä, liikkeet ovat jatkuvia ja keskeytyksettömiä. 

Vahvistaminen (Jiachi) – Edellisten käsiliikkeiden jälkeen toimi 
näin. Liikuta ylempää kättä sisäpuolelta ja alempaa kättä ulkopuolelta. 
Miehet kääntävät oikean käden

81
 ja liikuttavat sitä alaspäin siten, että 

kämmen osoittaa kohti rintaa. Miehet nostavat vasemman käden 
(naiset oikean käden) ylöspäin. Kun molemmat käsivarret saapuvat 
rinnan kohdalle ja muodostavat suoran linjan (Kuva 5-10), ojenna 
kädet sivuille ja käännä samalla kämmenet alaspäin (Kuva 5-11).

  Kun kädet ovat polvien tason yläpuolella ja ne on ojennettu 
ulospäin, pidä ne vyötärön tasolla siten, että käsivarsien etuosa ja 
kämmenselät ovat samalla tasolla ja molemmat kädet ovat rentoina 
(Kuva 5-12). Tämä asento siirtää jumalallisia voimia kehon sisäpuolelta 
käsiin vahvistettaviksi. Vahvistamisen aikana kädet tuntuvat lämpimiltä, 
raskailta, sähköisiltä tai puutuneilta, ikään kuin ne kannattelisivat 
painoa jne. Älä kuitenkaan tavoittele näitä tuntemuksia – anna niiden 
tapahtua luonnollisesti. Mitä kauemmin tämä asento säilytetään, sitä 
parempi.

81 Naisilla vasen käsi. 
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Miehet taivuttavat oikean kätensä ranteen (naiset vasemman 
kätensä ranteen) ja kääntävät kämmenen osoittamaan sisäänpäin 
samalla, kun he liikuttavat kättä kohti alavatsaa. Kun se on saavuttanut 
alavatsan, kämmenen tulisi osoittaa ylöspäin. Samalla miehet 
kääntävät vasemman kätensä (naiset oikean käteensä) eteenpäin ja 
nostavat sitä samanaikaisesti kohti leukaa. Kun käsi on olkapäiden 
tasolla, kämmen osoittaa alaspäin. Kun oikea asento on saavutettu, 
käsivarren etuosan ja käden tulisi olla suorassa linjassa. Pysyttele 
tässä asennossa niin, että molempien kämmenten keskustat osoittavat 
toisiaan kohti (Kuva 5-13). Vahvistusasennot on syytä säilyttää pitkään, 
mutta voit tehdä niitä niin kauan kuin kykenet. Seuraavaksi ylempi 
käsi piirtää puoliympyrän eteenpäin ja alas, ja käsi saapuu alavatsan 
alueelle. Samalla alempi käsi nostetaan ylöspäin siten, että kämmen 
on kääntynyt alaspäin. Kun se saavuttaa leuan, käsivarren tulisi olla 
olkapäiden tasolla. Pysyttele tässä asennossa niin, että molempien 
kämmenten keskustat osoittavat toisiaan kohti (Kuva 5-14). Mitä 
kauemmin se pidetään, sitä parempi.
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Kultivointi tyyneyden tilassa (Jinggong Xiulian) – Aloita edellisestä 
asennosta. Ylempi käsi piirtää puoliympyrän eteenpäin ja alas, ja se 
saapuu alavatsan alueelle. Muodosta käsillä Jieyin. (Kuva 5-15). Siirry 
kultivointiin tyyneyden tilassa. Saavuta tila, jossa mielesi on tyhjä 
mutta tietoinen (dìng). Huolehdi kuitenkin siitä, että päätajuntasi 
tietää sinun olevan tekemässä harjoitusta. Mitä kauemmin istut, sitä 
parempi – istu niin kauan kuin pystyt.
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Lopetusasento – Liikuta kädet Heshi-asentoon ja poistu dìng-tilasta 
(Kuva 5-16). Ota jalkasi pois lootusasennosta.
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Kappale V – 
Kysymykset ja vastaukset

1. Falun ja Falun Gong

Kysymys: Mistä Falun koostuu?

Vastaus: Falun [”Lakipyörä”] on älyllinen olento, joka koostuu 
korkeaenergiaisesta aineesta. Se muuntaa gongia automaattisesti eikä 
sijaitse meidän ulottuvuudessamme.

Kysymys: Miltä Falun näyttää?

Vastaus: Mitä tulee Falunin väriin, voidaan vain sanoa, että se 
on kullankeltainen. Kyseistä väriä ei kuitenkaan löydy meidän 
ulottuvuudestamme. Sisemmän ympyrän taustaväri on kirkkaan-
punainen, kun taas ulomman ympyrän taustaväri on oranssi. Siinä on 
kaksi punamustaa taiji-symbolia, jotka kuuluvat Tao-järjestelmään, 
sekä kaksi sinipunaista taiji-symbolia, jotka kuuluvat Suuren Alku-
Taon järjestelmään. Kyse on kahdesta eri järjestelmästä. Wàn-
symboli on kullankeltainen. Henkilöt, joiden taivaallinen silmä on 
auki alatasolla, voivat nähdä Falunin pyörivän, mikä muistuttaa 
sähkötuulettimen liikettä. Jos pystytte näkemään sen tarkasti, se 
näyttää kauniilta ja voi innoittaa harjoittajaa kultivoimaan rohkeammin 
ja tunnollisemmin.

Kysymys: Missä Falun sijaitsee aluksi? Missä se sijaitsee myöhemmin?

Vastaus: Todellisuudessa annan teille vain yhden Falunin. Se sijaitsee 
alavatsassa, samassa paikassa, jossa mainitsemaamme eliksiiriä 
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kultivoidaan ja säilytetään. Sen paikka ei muutu. Jotkut ihmiset voivat 
nähdä useita pyöriviä Faluneita. Fǎshēnini käyttävät niitä ulkoisesti 
tasapainottaakseen kehonne.

Kysymys: Voiko Faluneita kehittää harjoitusten ja kultivoinnin myötä? 
Kuinka monta niitä voi kehittää? Onko niiden ja Opettajan antaman 
Falunin välillä mitään eroa?

Vastaus: Faluneita voi kehittää harjoitusten ja kultivoinnin myötä. 
Kun gong-voimanne kasvaa, Faluneita kehittyy yhä enemmän. Kaikki 
Falunit ovat samanlaisia. Ainoa ero niiden välillä on se, että alavatsan 
alueella sijaitseva Falun ei siirry paikaltaan, koska se on niiden perusta.

Kysymys: Kuinka henkilö voi tuntea ja havaita Falunin läsnäolon ja 
pyörinnän?

Vastaus: Niitä ei ole tarvetta tuntea tai tarkastella. Jotkut ihmiset ovat 
herkkiä ja tuntevat Falunin pyörivän. Alkuvaiheessa – sen jälkeen, 
kun Falun on asetettu – ette ole välttämättä tottuneet sen läsnäoloon 
kehossanne. Teillä saattaa olla alavatsan kipuja, voitte tuntea jonkin 
liikkuvan, tunnette lämpöä ja niin edelleen. Kun totutte siihen, ette 
tunne sitä lainkaan. Kykyjä omaavat ihmiset voivat kuitenkin nähdä 
sen. Sitä voi verrata vatsaanne: ette tunne vatsanne liikkuvan.

Kysymys: Suunta, johon Falun pyörii Falun-symbolissa ei ole sama kuin 
oppilaiden pääsylipuissa (viitaten ensimmäiseen ja toiseen luentosarjaan 
Pekingissä). Oppilaiden luentosarjalippuihin painettu Falun pyörii 
vastapäivään. Miksi?

Vastaus: Tarkoitus on antaa teille jotakin hyvää. Sen ulospäin lähetetty 
energia tasapainottaa jokaisen kehoa, ja tästä syystä se ei pyöri 
myötäpäivään. Voitte nähdä sen pyörivän.

Kysymys: Missä vaiheessa Opettaja asettaa Falunin oppilaisiin?



Kappale V – Kysymykset ja vastaukset 121

Vastaus: Otetaanpa asia täällä puheeksi. Jotkin oppilaistamme ovat 
harjoittaneet useita menetelmiä, ja haasteellista on se, että meidän 
täytyy päästä eroon kaikista kaoottisista asioista heidän kehossaan 

– säilyttää hyvät asiat ja poistaa huonot. Näin ollen tämä edellyttää 
ylimääräistä toimenpidettä, minkä jälkeen Falun voidaan asettaa. 
Asetetun Falunin koko riippuu henkilön kultivointitasosta. Jotkut 
ihmiset eivät ole koskaan aiemmin harjoittaneet qigongia. Kun heidät 
on tasapainotettu ja jos heillä on hyvä synnynnäinen perusta, heidän 
sairautensa voidaan poistaa luentosarjani aikana. He jättävät qi’n 
tason ja siirtyvät ”maidonvalkean kehon” tilaan. Näissä olosuhteissa 
Falun voidaan asettaa. Mutta monien ihmisten terveys on heikko, ja 
he käyvät jatkuvasti läpi [kehonsa] tasapainottamista, joten kuinka 
Falun voitaisiin asettaa ennen kuin tämä tasapainottaminen on saatu 
valmiiksi? He ovat kuitenkin vähemmistössä. Ei ole syytä huoleen. 
Olen jo asettanut energiamekanismin, joka pystyy muodostamaan 
Falunin.

Kysymys: Kuinka Falunia kannetaan?

Vastaus: Sitä ei kanneta. Lähetän Falunin ja asetan sen alavatsaanne. 
Se ei sijaitse meidän aineellisessa ulottuvuudessamme vaan eri 
ulottuvuudessa. Mitä tapahtuisi alavatsassanne olevalle suolistolle, jos 
se alkaisi pyöriä ja [Falun] sijaitsisi tässä ulottuvuudessa? Se sijaitsee 
toisessa ulottuvuudessa eikä ole ristiriidassa tämän [ulottuvuuden] 
kanssa.

Kysymys: Jatkatteko Falunien antamista seuraavalla luentosarjallanne?

Vastaus: Saatte vain yhden. Jotkut ihmiset tuntevat useiden Falunien 
pyörivän, mutta niillä on ulkoinen tarkoitus, ja ne ainoastaan 
tasapainottavat kehoanne. Merkittävin erityispiirre meidän 
harjoituksissamme on se, että kun energiaa lähetetään, vapautuu 
Falunien sarja. Niinpä teillä on useita Faluneita, jotka pyörivät 
kehossanne ja tasapainottavat sitä jo ennen kuin alatte harjoittaa. Falun, 
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jonka todella annan teille omaksi, sijaitsee alavatsassanne.

Kysymys: Jos lopetamme harjoittamisen, tarkoittaako se, että Falunimme 
katoaa? Kuinka pitkään Falun pysyy kehossani?

Vastaus: Silloin, kun ette tee harjoituksia, [Falun] ei ainoastaan ole 
katoamatta vaan myös vahvistuu, kunhan pidätte itseänne kultivoinnin 
harjoittajina ja seuraatte asettamiani luonteenlaadun vaatimuksia. Itse 
asiassa gong-voimanne jopa jatkaa kasvuaan. Kaikesta huolimatta, 
vaikka tekisitte harjoituksia enemmän kuin kukaan toinen, mutta ette 
toimi määrittämäni luonteenlaadun mittapuun mukaisesti, pelkään 
ponnistustenne menevän hukkaan. Teette harjoituksia, mutta niiden 
vaikutus on olematon. Riippumatta siitä, mitä järjestelmää harjoitatte 

– jos ette seuraa sen vaatimuksia, kultivoitte mitä todennäköisimmin 
harhaoppisella tiellä. Jos teillä on mielessänne vain pahoja asioita ja 
ajattelette [esimerkiksi]: ”Se-ja-se on kerrassaan inhottava. Annan 
hänelle opetuksen, kunhan kehitän joitakin kykyjä”, niin vaikka 
opiskelisitte Falun Gongia, ettekö harjoitakin harhaoppisella tavalla, 
kun lisäätte siihen näitä asioita ettekä seuraa luonteenlaatua koskevia 
ohjeitani?

Kysymys: Opettaja sanoo usein, että edes sadalla miljoonalla ei voi ostaa 
Falunia. Mitä se tarkoittaa?

Vastaus: Se tarkoittaa, että kyse on mittaamattoman arvokkaasta 
asiasta. Sitä paitsi en anna teille ainoastaan Falunia: annan muitakin 
arvokkaita asioita, jotka takaavat kultivointinne. Mitään niistä ei voi 
mitata rahassa.

Kysymys: Voivatko myöhässä mukaan tulleet ihmiset saada Falunin?

Vastaus: Kunhan tulette mukaan ennen [luentosarjan] kolme viimeistä 
päivää, kehonne voidaan tasapainottaa, ja Falun – muiden asioiden 
ohella – voidaan asettaa. Jos tulette viimeisten kolmen päivän aikana, 
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sitä on vaikea sanoa, mutta kehonne voidaan kuitenkin tasapainottaa. 
Tällaisten asioiden asettaminen ei ole helppoa. Jos olosuhteenne ovat 
suotuisat, on mahdollista, että ne asetetaan.

Kysymys: Onko Falun ainoa asia, jota käytetään oikaisemaan 
ihmiskehon vääränlaiset tilat?

Vastaus: Emme turvaudu ainoastaan Faluniin. Opettajanne käyttää 
monia keinoja asioiden oikaisuun.

Kysymys: Mikä oli Falun Gongin luomisen tausta esihistoriallisena 
aikana?

Vastaus: Esittämäsi kysymys on aihepiiriltään valtava, ja se on 
hieman liian korkealla tasolla. Se ylittää ne puitteet, jotka on määrä 
tietää tällä tasolla, joten en voi käsitellä sitä täällä. Mutta teidän on 
syytä olla tietoisia eräästä asiasta: tämä ei ole qigongia, joka kuuluu 
buddhalaisuuteen uskontona, vaan Buddha-järjestelmän qigongia. 
Kyse ei ole buddhalaisuudesta. Meillä on kuitenkin sama päämäärä 
kuin buddhalaisuudella – kyse on vain siitä, että kultivointioppimme 
ovat erilaisia; olemme valinneet kaksi erilaista polkua. Päämäärämme 
on sama.

Kysymys: Kuinka pitkä on Falun Gongin historia?

Vastaus: Minun opiskelemani harjoitusjärjestelmä on hieman erilainen 
kuin se, jonka julkistin. Kultivoimani Falun on voimakkaampi 
kuin eteenpäin välittämäni, ja gong kehittyi nopeammin kuin 
opettamassani järjestelmässä. Mutta tästä huolimatta julkisesti 
esittelemäni harjoitusjärjestelmä mahdollistaa edelleen gongin 
nopean kasvun, joten kultivoijan luonteenlaatuun kohdistuvat 
vaatimukset ovat tiukempia ja korkeampia [kuin tavallisesti]. Julkisesti 
esittelemäni asiat on järjestelty uudelleen, eikä niihin liity niin tiukkoja 
vaatimuksia [kuin itse harjoittamiini asioihin], mutta vaatimukset ovat 
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yhä tiukempia kuin keskimääräisissä kultivointiteissä. Koska kyse 
on erilaisesta asiasta kuin alun perin, minua kutsutaan menetelmän 
perustajaksi. Mitä tulee Falun Gongin historian pituuteen – jos niitä 
vuosia ei lasketa, jolloin sitä ei oltu vielä julkistettu, sen voidaan sanoa 
saaneen alkunsa viime toukokuussa (vuonna 1992), kun aloin opettaa 
sitä Koillis-Kiinassa.

Kysymys: Mitä Opettaja antaa meille, kun kuuntelemme puheitanne?

Vastaus: Annan Falunin jokaiselle. Kultivointia varten on olemassa 
Falun, ja Faluneita on myös olemassa kehon tasapainottamiseen. 
Tämän ohella fǎshēnini [”lakikehoni”] katsovat peräänne niin kauan 
kuin kultivoitte Falun Gongia – tämä koskee jokaista. Jos ette kultivoi, 
fǎshēnit eivät luonnollisestikaan katso peräänne. Ne eivät tekisi niin, 
vaikka niitä käskettäisiin. Fǎshēnini tietävät selvästi ja tarkasti sen, mitä 
ajattelette.

Kysymys: Voiko Falun Gong mahdollistaa kultivointini Aitoon 
Hedelmään asti?

Vastaus: Dafalla ei ole rajoja. Vaikka kultivoisitte Tathagatan 
tasolle, ette ole saavuttanut huippua. Meidän kultivointitiemme 
on oikeamielinen, joten alkakaa vain kultivoida! Se, minkä tulette 
saavuttamaan, on Aito Hedelmä.

2. Liikesarjojen periaatteet ja menetelmät

Kysymys: Saatuaan päätökseen suuri taivaallinen kiertokulku 
-harjoituksen ja palattuaan kotiin jotkut näkevät unia, joissa he 
todentuntuisesti näkevät itsensä leijuvan taivaalla. Mistä tässä on kyse?

Vastaus: Voin kertoa teille kaikille, että kun tällaista tapahtuu 
meditaationne tai unienne aikana, kyse ei tosiasiassa ole unista. Se 
on seurausta siitä, että sielunne on irtautunut fyysisestä kehostanne 
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– kyse ei ole samasta asiasta kuin unien näkemisessä. Kun näette unta, 
ette näe asioita niin selvästi tai kovin yksityiskohtaisesti, mutta kun 
sielunne irtautuu kehosta, näkemänne asiat ja leijumisenne ylöspäin 
on mahdollista nähdä todenmukaisesti ja muistaa hyvin.

Kysymys: Jos Falun epämuodostuu, mitä huonoja seurauksia sillä on?

Vastaus: Se osoittaa, että henkilö on harhautunut, ja niinpä Falun on 
menettänyt vaikutusvoimansa. Lisäksi se aiheuttaa kultivointiinne 
monia ongelmia. Kyse on aivan kuin siitä, että valitsisitte 
kävelevänne päätien sijasta sivupolulla, jossa eksytte ettekä löydä 
tietänne. Kohtaatte ongelmia, ja nämä asiat ilmenevät päivittäisessä 
elämässänne.

Kysymys: Kun teemme harjoituksia itseksemme, mitä meidän tulisi tehdä 
kotiympäristöllemme? Voimmeko saada Falunin kotiimme?

Vastaus: Monet täällä istuvat henkilöt ovat nähneet Falunin läsnäolon 
kotonaan, ja perheenjäsenet ovat alkaneet hyötyä siitä. Kuten olemme 
sanoneet, samassa ajassa ja paikassa on monia ulottuvuuksia. Kotinne 
ei ole mikään poikkeus, joten siitä on huolehdittava. Yleensä asia 
hoidetaan siten, että pahat asiat hävitetään, minkä jälkeen asennetaan 
suoja, jotta mikään paha ei pysty pääsemään sisään.

Kysymys: Kun harjoituksia tehdessä qi osuu sairaaseen paikkaan, se 
tuntuu kipeältä ja turvonneelta. Mistä tämä johtuu?

Vastaus: Sairaus on eräänlainen musta energiakertymä. Kyseinen 
paikka tuntuu turvonneelta sen jälkeen, kun hajotamme [tämän 
energiakertymän] kappaleiksi luentosarjan aikaisessa vaiheessa. Se 
on kuitenkin menettänyt juurensa ja alkanut purkautua ulospäin. Se 
tullaan karkottamaan nopeasti, ja silloin sairautta ei enää ole.

Kysymys: Vanhat terveysongelmani katosivat muutaman luentopäivän 
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jälkeen mutta palasivat äkillisesti takaisin joitakin päiviä myöhemmin. 
Miksi?

Vastaus: Siksi, koska meidän kultivointijärjestelmässämme 
kehitysaskeleet tapahtuvat nopeasti ja tasonne muuttuu hyvin lyhyessä 
ajassa. Terveysongelmanne on parannettu jo ennen kuin tiedätte 
sitä. Myöhemmät oireet ovat niitä, joita kuvasin ”koettelemusten” 
saapumiseksi. Tunnustelkaa ja tarkkailkaa asioita huolellisesti. Kyse ei 
ole samoista oireista, joina vanha terveysongelmanne ilmeni aiemmin. 
Jos etsitte muita qigong-mestareita tasapainottamaan kehonne, he 
eivät pysty siihen. Kyse on karman ilmentymisestä gonginne kasvaessa.

Kysymys: Täytyykö meidän kultivoidessamme käyttää yhä lääkkeitä?

Vastaus: Teidän on syytä miettiä asiaa ja päättää siitä itse. Lääkkeiden 
käyttö kultivoidessa viittaa siihen, ettette usko kultivoinnin kykyyn 
parantaa; miksi käyttäisitte lääkkeitä, jos uskoisitte siihen? Jos 
ette pidä itseänne luonteenlaadun mittapuumme tasolla, ongelmia 
saattaa tulla esille ja saatatte sanoa, ettei Li Hongzhi anna teidän 
käyttää lääkkeitä. Li Hongzhi on kuitenkin pyytänyt teitä asettamaan 
luonteenlaadullenne tinkimättömiä vaatimuksia – oletteko tehneet 
niin? Todellisten kultivoijien kehossa olevat asiat eivät ole tavallisten 
ihmisten asioita, eikä minkään tavallisen ihmisen sairauden tai vaivan 
anneta esiintyä kehossanne. Jos pystytte ajattelemaan oikein ja 
uskotte kultivoinnin parantavaan voimaan, ja päätätte sitten lopettaa 
lääkkeiden käytön, ettekä ole huolissanne asiasta tai hae hoitoa, niin 
luonnollisesti joku tulee parantamaan sen puolestanne. Kaikki täällä 
olevista tulevat päivä päivältä parempaan kuntoon, ja päivä päivältä 
tunnette olonne yhä paremmaksi. Mistä on kyse? Monien ihmisten 
tapauksessa fǎshēnini ovat kulkeneet ahkerasti edestakaisin kehojenne 
sisä- ja ulkopuolelle ja tehneet niiden eteen töitä, ja ne auttavat teitä 
tekemään näitä asioita. Jos mielenne ei ole kultivoidessanne vakaa 
ja omaksutte epäilevän tai ”kokeillaanpa niin nähdään”-tyylisen 
asenteen, ette saa mitään. Se, uskotteko buddhiin vai ette, riippuu 
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valaistumiskyvystänne ja synnynnäisestä perustastanne. Jos tänne 
ilmaantuisi buddha, jonka voisi nähdä ihmissilmin selvästi, kaikki 
ryhtyisivät harjoittamaan Buddha-oppia, eikä asiaan enää liittyisi 
mitään kysymystä ajattelunne muuttamisesta. Teidän on ensin 
uskottava, jos haluatte nähdä.

Kysymys: Jotkut haluavat kutsua Opettajan ja hänen opetuslapsiaan 
antamaan parannushoitoja. Sopiiko se?

Vastaus: En tullut julkisuuteen antaakseni parannushoitoja. Missä on 
ihmisiä, siellä on oltava sairautta. Jotkut eivät vaikuta ymmärtävän, 
mitä olen sanonut, mutta en aio käsitellä asiaa yksityiskohtaisemmin. 
Buddha-järjestelmän harjoitusmenetelmien päämäärä on pelastaa 
tuntevia olentoja laajassa mittakaavassa, ja ihmisten parantaminen on 
sallittua. Mutta kun annamme parannushoitoja, ne ovat luonteeltaan 
organisoituja ja tapahtuvat promootiotarkoituksessa. Olen juuri 
tullut julkisuuteen, eikä minua tunneta hyvin, joten muut eivät 
tunnista minua, eikä kukaan kenties tulisi kuuntelemaan luentojani. 
Tarjoamalla terveyskonsultaatiota ja parantamalla ihmisiä annamme 
kaikille mahdollisuuden ymmärtää Falun Gongia, ja tulokset ovat 
olleet erinomaisia. Näin ollen emme ole toimineet tällä tavoin 
yksinomaan siksi, että parantaisimme ihmisten sairauksia. Voimakkaan 
gongin jatkuva käyttö hoitojen antamiseen tai ammatilliseen 
toimintaan on kiellettyä. Tämän maailman lakien korvaaminen 
korkeammilla laeilla ei kävisi päinsä; se muuttaisi asioiden yleistä tilaa, 
eivätkä vaikutukset olisi hyviä. Ollaksemme vastuullisia kultivoinnin 
oppilaita kohtaan meidän täytyy tasapainottaa kehonne siten, ettei 
siinä enää ole sairautta, ja vain silloin voitte kultivoida kohti korkeita 
tasoja. Jos olette jatkuvasti huolestuneita terveysongelmastanne eikä 
kultivointi kiinnosta teitä, niin vaikka ette sanoisi sitä ääneen, fǎshēnini 
ovat täysin perillä siitä, mitä ajattelette, ettekä lopulta saa itsellenne 
mitään. Olemme jo tasapainottaneet kehonne tällä luentosarjalla. 
Tietysti teidän on ensin oltava kultivoinnin harjoittajia. En ala parantaa 
sairauksianne ja pyydä teiltä lisää rahaa luentosarjan puolivälissä – me 
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emme tee sellaista. Jos terveysongelmaanne ei ole parannettu, asia 
liittyy omaan valaistumiskykyynne. Tietenkään emme torju sellaisia 
henkilöitä, jotka ovat varsin sairaita. Reaktiot kehossanne eivät 
välttämättä ole ilmiselviä, mutta tosiasiassa ne ovat merkittäviä ja 
hyvin voimakkaita. Kenties kehon tasapainottaminen yhdellä kertaa 
ei riitä, mutta olemme tehneet parhaamme. Kyse ei ole siitä, ettemme 
olisi teitä kohtaan vastuullisia, mutta sairaus on yksinkertaisesti liian 
vaikea. Kun palaatte kotiin ja kultivoitte, jatkamme parantamistanne, 
kunnes olette täysin parantuneet. Tällaisia tapauksia on vain vähän.

Kysymys: Kuinka siirrymme tyyneyden tilaan, kun teemme harjoituksia? 
Voidaanko kiintymyksenä pitää sitä, että ajattelemme työhön liittyviä 
ongelmia harjoituksia tehdessämme?

Vastaus: Teidän pitäisi suhtautua henkilökohtaisiin etuihin 
liittyviin asioihin kevyesti sekä säilyttää kaiken aikaa selkeä ja 
puhdas mieli. Jos pystyisitte varautumaan ja tietämään ennakolta, 
koska koettelemus saapuu ja minkälainen se tulee olemaan, kyse 
ei enää olisi koettelemuksesta. Yleensä koettelemukset saapuvat 
äkillisesti ja ilmaantuvat tyhjästä. Jos pystytte olemaan lujia ja 
peräänantamattomia, pystytte varmasti läpäisemään ne, ja tällä tavoin 
luonteenlaatuanne arvioidaan. Kun kiintymyksenne ovat kadonneet 
ja kun luonteenlaatunne on parantunut, ettekä enää taistele ja riitele 
muiden kanssa, ja kun vihamielisyytenne ja kaunanne ovat unohtuneet 
ja ajattelunne on puhdistunut, silloin voitte puhua kyvystä säilyttää 
mieli tyynenä. Jos ette silloinkaan pysty tyynnyttämään mieltänne, 
ajatelkaa itseänne toisena henkilönä ja katselkaa näitä ajatuksia 
ikään kuin ne kuuluisivat jollekin muulle. Vaikka ajatukset olisivat 
pakahduttavia, teidän tulisi asettua niiden ulkopuolelle ja antaa niiden 
vaellella itsekseen. Jotkut suosittelevat buddhan nimen toistamista 
tai numeroiden laskemista. Mutta näissä asioissa on kuitenkin 
kyse tekniikoista. Harjoituksia tehdessämme meidän ei tarvitse 
keskittää ajatuksiamme mihinkään, mutta meidän on oltava tietoisia 
siitä, että harjoitamme. Työssänne esiin tulevia ongelmia ei lasketa 
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henkilökohtaisiksi eduiksi. Ne eivät ole kiintymyksiä vaan hyviä asioita. 
Tiedän erään buddhalaisen munkin, joka ymmärtää kultivoinnista 
tämän näkökohdan. Hän toimii erään temppelin apottina ja hänellä 
on monia tehtäviä, mutta kun hän istuu [meditoimaan], hän erottaa 
itsensä näistä asioista. Hän ei taatusti ajattele niitä, ja myös tässä 
on kyse kyvykkyydestä. Kun todella teette harjoituksianne aidosti, 
egosta tai häiritsevistä ajatuksista ei ole merkkiäkään. Pystytte 
edelleen suoriutumaan työstänne hyvin, kun ette sekoita siihen 
henkilökohtaisia asioita.

Kysymys: Mitä meidän olisi tehtävä, kun harjoituksia tehdessämme esille 
nousee huonoja ajatuksia?

Vastaus: On mahdollista, että monia huonoja asioita nousee ajoittain 
pintaan harjoituksia tehdessänne. Olette juuri aloittaneet kultivoinnin, 
eikä erittäin korkean maailman saavuttaminen ole mahdollista yhdessä 
yössä. Emmekä myöskään aseta teille liian korkeita vaatimuksia 
tässä vaiheessa. Ei ole realistista pyytää teitä estämään yhdenkin 
huonon ajatuksen juolahtamista mieleenne. Kyse on asiasta, joka on 
saavutettava asteittain. Alussa [huonojen ajatusten esiintyminen] 
on aivan hyväksyttävää, mutta älkää antako ajatustenne riehua 
valtoimenaan. Ajan myötä mielenne kohoaa ylemmälle tasolle, ja 
teidän tulisi mukautua korkeampiin mittapuihin, koska kultivoitte 
Dafaa. Tämän luentosarjan jälkeen ette ole tavallisia ihmisiä. 
Kehossanne olevat asiat ovat nyt niin ainutlaatuisia, että teidän täytyy 
asettaa tiukkoja vaatimuksia luonteenlaadullenne.

Kysymys: Kun teen harjoituksia, tunnen pääni ja vatsani ikään kuin 
pyörivän, ja rinnan alueella tuntuu epämukavuutta.

Vastaus: Tässä on kyse alkuvaiheen ilmiöstä, joka aiheutuu Falunin 
pyörinnästä. Tämä oire saattaa myöhemmin kadota.

Kysymys: Mitä meidän tulisi tehdä, jos harjoittaminen houkuttelee 
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luoksemme pieniä eläimiä?

Vastaus: Kaikenlaiset qigong-harjoitukset saattavat houkutella pieniä 
eläimiä, joten jättäkää ne vain huomiotta – siinä kaikki. Tämä asia 
liittyy positiiviseen energiakenttään ja pätee erityisesti Buddha-
järjestelmän qigongiin, sillä tämä gong sisältää tekijöitä, jotka auttavat 
pelastamaan eläviä olentoja laajassa mittakaavassa. Kun Falunimme 
pyörii myötäpäivään, se pelastaa itseä, ja kun se pyörii vastapäivään, 
se pelastaa toisia. Sitten se kääntyy jälleen toiseen suuntaan ja aloittaa 
alusta. Näin ollen kaikki hyötyvät meidän ympärillämme.

Kysymys: Lasketaanko harjoituksessa ”Kahden ääripään lävistäminen” 
yhdeksi kerraksi se, kun käsi liikkuu kerran ylös ja alas? Kun teen 
harjoitusta ”Buddha ojentaa tuhat kättä”, pitäisikö minun kuvitella 
itseni suureksi ja pitkäksi ennen kuin venytän käsiäni?

Vastaus: Yhdeksi kerraksi lasketaan se, kun kumpikin käsi on liikkunut 
kerran ylös ja alas. Kun teet harjoitusta ”Buddha ojentaa tuhat kättä”, 
älä ajattele itseäsi. Tunnet luonnollisesti olosi suureksi ja pitkäksi. 
Sinulla tulisi olla vain tunne siitä, että olet suurin olento taivaan ja 
maan välillä. Riittää, kun vain seisot paikallasi. Älkää [kuitenkaan] aina 
tavoitelko tällaista tuntemusta – kyse olisi kiintymyksestä.

Kysymys: Mitä sitten, jos en meditoidessani pysty ristimään jalkojani 
lootusasentoon?

Vastaus: Jos ette pysty ristimään jalkojanne, voitte tehdä meditaation 
istumalla tuolin reunalla, ja se toimii yhtä lailla. Mutta koska olette 
harjoittajia, teidän on harjoitettava jalkojanne ja onnistuttava ristimään 
ne [lootusasentoon]. Voitte istua tuolin reunalla ja harjoittaa jalkojanne 
saadaksenne ne ristiin, ja lopulta teidän pitäisi pystyä ristimään ne.

Kysymys: Jos perheenjäsenet tekevät pahoja asioita eivätkä ole 
”totuudenmukaisia, laupeita ja kärsivällisiä”, mitä meidän tulisi tehdä?
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Vastaus: Jos perheenjäsenenne eivät harjoita Falun Gongia, sillä ei 
ole väliä. Pääasia on kultivoida itseänne. Kultivoikaa vain itseänne, 
älkääkä tehkö asioista monimutkaisia. Teidän tulisi suhtautua [muihin] 
rennommalla asenteella ja ponnistella enemmän oman itsenne kanssa.

Kysymys: Päivittäisessä elämässäni teen joskus väärin ja kadun 
sitä, mutta sitten asia tapahtuu uudelleen. Johtuuko se siitä, että 
luonteenlaadussani on puutteita?

Vastaus: Koska pystyt kirjoittamaan siitä [kysymyksessäsi], se osoittaa, 
että olet parantanut luonteenlaatuasi ja voit tunnistaa puutteesi. 
Tavalliset ihmiset eivät tiedä, kun he tekevät jotain väärin. Niinpä 
tämä tarkoittaa, että olet jo ylittänyt tavallisten ihmisten tason. Teit 
jotakin väärin ensimmäisellä kerralla etkä vaalinut luonteenlaatuasi, 
mutta kyse on prosessista. Yritä uudelleen, jotta kehittyisit seuraavalla 
kerralla, kun kohtaat ongelman.

Kysymys: Voivatko nelissä- tai viisissäkymmenissä olevat ihmiset 
saavuttaa tilan ”Kolme kukkaa kerääntyy päälaen ylle”?

Vastaus: Kultivoimme sekä mieltä että kehoa, joten iällä ei ole 
merkitystä. Kunhan pystytte keskittymään harjoittamiseen ja 
noudatatte määrittämiäni luonteenlaadun ohjeita, elämänne pitenee, 
kun jatkatte harjoittamista. Eikö tämä anna teille riittävästi aikaa 
kultivoida? Kuitenkin sekä mieltä että kehoa kultivoiviin menetelmiin 
liittyy eräs asia: jos luonteenlaadun ongelmia ilmenee silloin, kun 
elämäänne on pidennetty, elämänne on välittömässä vaarassa, koska 
sitä on pidennetty kultivointia varten. Niinpä elämänne on heti 
vaarassa, kun luonteenlaadussanne ilmenee ongelmia.

Kysymys: ”Luja, mutta lempeä” – kuinka paljon voimaa meidän tulisi 
sen mukaan käyttää?

Vastaus: Teidän on tutkittava tätä itse. Esimerkiksi suuria mudra-
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liikkeitä tehdessämme kädet näyttävät rennoilta, mutta mudrat 
tehdään itse asiassa voimaa käyttäen. Voima käsivarressa, ranteessa 
ja sormissa on varsin suuri. Mutta ne vaikuttavat rennoilta. Tätä 
tarkoittaa ”luja, mutta lempeä”. Annoin teille tämän, kun tein mudra-
liikkeitä, joten tulette asteittain kokemaan sen harjoittaessanne.

Kysymys: Onko totta, että seksuaaliset suhteet miesten ja naisten välillä 
ovat tarpeettomia? Pitäisikö nuorten ihmisten erota?

Vastaus: Puhuimme seksistä aiemmin. Emme ole käskeneet teitä 
ryhtymään nykyisellä tasollanne munkeiksi tai nunniksi – sinä olet 
se, joka haluaa ryhtyä sellaiseksi. Avain on siinä, että pääsette eroon 
kiintymyksestänne [seksiin]! Teidän on päästettävä irti jokaisesta 
kiintymyksestä, josta ette voi luopua. Tavallisten ihmisten kannalta 
kyse on eräänlaisesta mielihalusta, mutta kultivoijina meidän on 
pystyttävä päästämään siitä irti – suhtautumaan siihen kevyesti. Jotkut 
ihmiset ovat vakaasti päättäneet tavoitella sitä, ja nämä asiat täyttävät 
heidän päänsä, joten heidän voisi sanoa menevän liian pitkälle, vaikka 
he olisivat tavallisia ihmisiä. Nyt he ovat kuitenkin kultivoijia, joten 
sitä suuremmalla syyllä heidän ei pitäisi olla sellaisia. Mutta koska te 
kultivoitte siitä huolimatta, etteivät perheenjäsenenne välttämättä tee 
niin, on aivan hyväksyttävää elää tässä vaiheessa normaalia elämää. 
Kun saavutatte korkeamman tason, tiedätte itse, mitä tehdä.

Kysymys: Onko hyväksyttävää nukkua meditaation aikana? Kuinka 
minun pitäisi suhtautua tähän asiaan? Toisinaan menetän tietoisuuteni 
jopa kolmeksi minuutiksi, enkä tiedä, mitä on meneillään.

Vastaus: Nukkuminen ei ole hyväksyttävää. Kuinka voisitte 
harjoittaa nukkuessanne? Kun nukahdatte meditaation aikana, kyse 
on eräänlaisesta demonisesta häirinnästä. Tajunnan menetystä ei 
pitäisi tapahtua. Ehkä et kirjoittanut kysymystäsi selkeästi? Jos 
menetät tietoisuuden kolmeksi minuutiksi, se ei tarkoita, että jokin 
olisi mennyt vikaan. Ihmiset, jotka siirtyvät syvän tyyneyden tilaan, 
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menettävät usein tietoisuutensa asioista. Mutta jos aika on pitkä, 
silloin kyse on ongelmasta.

Kysymys: Onko totta, että kuka tahansa, jolla on päättäväisyyttä 
saavuttaa Aito Hedelmä kultivoinnin myötä, pystyy siihen? Mitä jos 
hänen synnynnäisessä perustassaan on puutteita?

Vastaus: Kaikki riippuu siitä, minkälaista päättäväisyyttä teillä on – 
ratkaiseva tekijä on se, kuinka päättäväisiä olette. Mitä tulee ihmisiin, 
joiden synnynnäisessä perustassa on puutteita, asia riippuu kaikesta 
huolimatta heidän päättäväisyydestään ja valaistumiskyvystään.

Kysymys: Voinko tehdä harjoituksia, kun olen vilustunut tai minulla on 
kuumetta?

Vastaus: Voin kertoa teille, että kun olette suorittaneet tämän 
luentosarjan päätökseen, teissä ei ole sairautta, vaikka sitä olisi 
vaikea uskoa. Miksi sitten oppilaillani on toisinaan oireita, jotka 
ovat samankaltaisia kuin vilustumisessa tai kuumeessa? Kyse on 
koettelemuksen ja vaikeuden läpikäymisestä, mikä tarkoittaa, että on 
aika kohota toiselle tasolle. He kaikki ymmärtävät tämän eivätkä anna 
asian vaivata päätään, ja tällä tavoin se menee ohi.

Kysymys: Voivatko raskaana olevat naiset harjoittaa Falun Gongia?

Vastaus: Se ei ole mikään ongelma, koska Falun asetetaan toisessa 
ulottuvuudessa. Menetelmässämme ei ole rajuja liikkeitä, joilla voisi 
olla kielteisiä vaikutuksia raskaana olevaan naiseen. Itse asiassa 
harjoittamisesta on heille hyötyä.

Kysymys: Kun Opettaja ei ole luonamme, onko välillämme mitään 
etäisyyttä?

Vastaus: Monet ihmiset ajattelevat esimerkiksi näin: ”Opettaja ei ole 
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Pekingissä. Mitä meidän tulisi tehdä?” Ja silloin, kun joku harjoittaa 
toisentyyppistä menetelmää, asia todella on niin, ettei opettaja voi 
huolehtia hänestä joka päivä. Mutta nyt olen opettanut teille Fa’n: 
periaatteet on opetettu teille, ja olen opettanut teille harjoitukset, 
ja teille on annettu täydellinen asioiden järjestelmä. Kaikki riippuu 
siitä, kuinka itse kultivoitte. Ei voida sanoa, että minun lähelläni 
oleminen takaisi mitään asioita tai että minusta erossa oleminen 
ei takaisi niitä. Voimme havainnollistaa asiaa puhumalla Buddhan 
opetuslapsista. Sakyamunin kuolemasta on yli kaksituhatta vuotta, ja 
hänen opetuslapsensa jatkavat vieläkin empimättä kultivointiaan. Näin 
ollen kultivointi on henkilökohtainen asianne.

Kysymys: Johtaako Falun Gongin kultivointi bìgǔ-paastoon?

Vastaus: Ei johda, koska bìgǔ on Suureen Alku-Taoon kuuluva 
kultivointimenetelmä, joka oli olemassa jo ennen buddhalaisuutta 
ja taolaisuutta. Se on peräisin ajalta ennen uskontojen syntyä. Tämä 
menetelmä kuuluu usein yksinäisyydessä harjoitettavaan kultivointiin. 
Syy on se, että Suuren Alku-Taon järjestelmän aikoina ei ollut 
luostarijärjestelmää, ja harjoittajien täytyi kultivoida vuorenrinteillä. 
Kukaan ei voinut toimittaa heille ruokaa. Niinpä he omaksuivat tämän 
lähestymistavan kultivoidessaan eristyksissä, mikä edellytti heidän 
pysyttelevän liikkumatta puolen vuoden tai vuoden mittaisia jaksoja. 
Tänä päivänä kultivointimme ei tarvitse bìgǔa. Kyse on menetelmästä, 
jota käytetään erityisissä olosuhteissa, eikä kyse todellakaan ole 
mistään yliluonnollisesta kyvystä. Jotkut opettavat sitä. Mutta minä 
sanoisin, että jos kenenkään ei täytyisi syödä koko maailmassa, se 
häiritsisi tavallisen yhteiskunnan asiaintilaa, mikä olisi ongelma. Jos 
kukaan ei söisi, olisiko kyseessä ihmisten yhteiskunta? Sellaista ei 
sallita, eikä asioiden kuulu olla niin.

Kysymys: Mille tasolle asti nämä viisi harjoitusta voivat meidät viedä?

Vastaus: Nämä viisi harjoitusta mahdollistavat kultivointinne 
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äärimmäisen korkealle tasolle. Tulette toki aikananne tietämään, mille 
tasolle teidän on määrä kultivoida. Tämä johtuu siitä, että meidän 
menetelmällämme ei ole rajoja. Kun olette todella saapuneet kyseiseen 
pisteeseen, teille on tiedossa toinen kohtalonsuhteen mukainen 
järjestely, ja tulette saamaan Suuren Lain vielä korkeammalla tasolla.

Kysymys: ”Fa jalostaa harjoittajaa.” Tarkoittaako tämä sitä, että koska 
Falun pyörii aina, meidän ei tarvitse tehdä harjoituksia?

Vastaus: Harjoitusten tekeminen poikkeaa luostareissa tapahtuvasta 
kultivoinnista. Kun henkilö kultivoi luostarissa tai temppelissä, 
hänen täytyy itse asiassa istua meditaatiossa teidän laillanne. Kyse 
on taidosta, jota täytyy harjoittaa – kukaan ei voi vain sanoa, että 
hän haluaa kasvattaa gongiaan, ja saada sitä sillä tavoin kasvamaan 
päänsä yläpuolella tekemättä ainuttakaan harjoitusta. Eiväthän 
tällaiset henkilöt ole kultivoinnin harjoittajia, eikö niin? Jokaisella 
koulukunnalla on oma kokoelmansa perittyjä asioita, jotka täytyy 
kehittää harjoitusten avulla.

Kysymys: Toisia menetelmiä harjoittavat ihmiset väittävät: ”Menetelmät, 
joihin ei kuulu mielentoiminnalla ohjaamista, eivät ole kultivointiteitä.” 
Pitääkö tämä paikkaansa?

Vastaus: Ihmiset sanovat kaikenlaisia asioita, mutta kukaan ei ole 
opettanut teille Dafaa minun laillani. Buddha-järjestelmässä uskotaan, 
että mielentoimintaa käyttävä kultivointimenetelmä ei voi olla 
kovin korkealla tasolla. Kun puhun ”mielentoimintaa käyttävästä 
kultivointimenetelmästä”, en viittaa niihin liikesarjoihin, joita 
menetelmiin kuuluu. Meditaatio ja jieyin ovat liikesarjoja; kyse ei ole 
liikesarjojen koosta tai lukumäärästä. Mielentoiminta [”intentio”] ja 
ei-mielentoiminta [”ei-intentio”] viittaavat ajatuksiinne. Mitä tulee 
asioiden tavoitteluun – jos tavoittelette jotakin ja teillä on joitakin 
tarkoitusperiä, niin ne ovat kiintymyksiä. Tätä se tarkoittaa.
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Kysymys: Luonteenlaatu ei ole sama asia kuin hyve. Sanoitte, että hyve 
määrittää henkilön tason, mutta sitten sanoitte, että luonteenlaadun taso 
määrittää gongin tason. Ovatko nämä lausunnot ristiriidassa?

Vastaus: Kenties et kuullut asiaa selvästi. Luonteenlaatuun (xīnxìng) 
kuuluu monenlaisia asioita, joista eräs on hyve. Siihen sisältyvät myös 
kärsivällisyys, kyky kestää koettelemuksia, valaistumiskyky, kysymys 
ristiriitoihin suhtautumisesta ja niin edelleen. Nämä kaikki liittyvät 
luonteenlaatuun sekä gongin muuntumiseen ja hyveeseen. Kyse on 
laajamittaisesta asiasta. Hyveenne määrä ei ole osoitus siitä, kuinka 
paljon teillä on gongia. Sen sijaan se antaa ymmärtää, kuinka paljon 
gongia voitte kehittää myöhemmin. Luonteenlaatuanne parantavien 
koetusten kautta hyvettä voidaan muuntaa gongiksi.

Kysymys: Jokainen perheenjäsenistäni harjoittaa erityyppistä qigongia. 
Häiritsevätkö ne toisiaan?

Vastaus: Eivät, [ainakaan Falun Gongia]. En pysty sanomaan, 
vaikuttavatko ne toisiinsa. Mutta mitä tulee meidän Falun Gongiimme, 
kukaan ei pysty häiritsemään sitä. Ja teistä on hyötyä omalle 
perheellenne, koska me harjoitamme oikeamielistä kultivointia, ettekä 
ajaudu harhaan.

Kysymys: Yhteiskunnassa kiertää kaikenlaisia ideoita, esimerkiksi 
ketjukirjeitä. Kuinka meidän tulisi suhtautua niihin?

Vastaus: Voin sanoa teille, että niissä on kyse silkasta petoksesta. 
Älkää palauttako heidän kirjeitään. Se on aivan älytöntä. Voitte 
olla välittämättä asiasta. Yhdellä vilkaisulla on mahdollista 
nähdä, onko kyse jostain oikeamielisestä. Meidän Fa’llamme on 
tiukkoja vaatimuksia luonteenlaadun kultivoinnin suhteen. Kutsun 
joitakin qigong-mestareita ”qigong-kauppiaiksi”, sillä he pitävät 
qigongia jonkinlaisena kulutushyödykkeenä ja käyttävät sitä rahan 
hankkimiseen. Näillä ihmisillä ei ole mitään todellista opetettavaa, ja 
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vaikka heillä olisi jotakin, kyse ei ole korkean tason asioista. Osa siitä 
on jopa pahaa.

Kysymys: Jos Falun Gongin oppilas on muodollisesti kääntynyt 
buddhalaisuuteen temppelissä, mitä hänen pitäisi tehdä? Tulisiko hänen 
purkaa [kääntymyksensä]?

Vastaus: Tällä ei ole juurikaan tekemistä meidän kanssamme. Vaikka 
olisitte suorittaneet kääntymyksen, kyse on vain muodollisesta asiasta.

Kysymys: Jotkut meistä ovat tunteneet päänsä olevan turvonnut ja 
pyörryksissä [Falun Gongin] oppimisen jälkeen.

Vastaus: Tässä saattaa olla kyse siitä, että olette uusia oppilaita, 
joiden kehoja ei ole täysin tasapainotettu. Erittämäni energia on 
voimakasta. Päänne tuntuu turvonneelta, kun huono qi’nne ajetaan 
ulos. Näin tapahtuu, kun hoidamme päässänne olevaa sairautta, ja 
kyse on hyvästä asiasta. Mutta mitä nopeammin sairaus hävitetään, 
sitä voimakkaampi on reaktio. Kun järjestimme seitsemän päivän 
luentosarjoja, jotkut eivät pystyneet sietämään sitä. Ongelmia olisi 
ilmennyt, jos olisimme lyhentäneet [luentosarjoja] entisestään, sillä 
lähetetty energia on voimakasta ja reaktiot ovat todella voimakkaita. 
Pää tuntui niin turvonneelta, että jotkut ihmiset pystyivät hädin tuskin 
kestämään sitä. Vaikuttaa siltä, että kymmenen päivän luentosarja on 
turvallisempi. Myöhään mukaan saapuneiden ihmisten reaktiot ovat 
hieman voimakkaampia.

Kysymys: Voimmeko tupakoida ja juoda alkoholia, kun olemme alkaneet 
harjoittaa? Mitä, jos meidän täytyy juoda työmme luonteen vuoksi?

Vastaus: Näen asian tällä tavoin: harjoittamamme Buddha-järjes-
telmän qigong kieltää alkoholin juomisen. On mahdollista, että kun 
olette vähän aikaa juomatta, haluatte juoda uudelleen. Lopettakaa 
siinä tapauksessa asteittain, mutta älkää antako lopettamisen 
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kestää liian kauan tai teitä rangaistaan. Mitä tulee tupakointiin, 
minusta kyse on tahdonvoimasta. Kun haluatte lopettaa, pystytte 
siihen. Tavalliset ihmiset ajattelevat usein: ”Tänään aion lopettaa.” 
Muutamia päiviä myöhemmin he eivät kuitenkaan kykene pysymään 
päätöksessään. Parin päivän päästä heillä on jälleen tämä ajatus ja he 
yrittävät lopettaa uudelleen. Tällä tavoin he eivät koskaan onnistu 
lopettamaan. Tavalliset ihmiset elävät tässä maailmassa, eivätkä he 
mitenkään pysty välttämään sosiaalista vuorovaikutusta, kun he 
ovat tekemisissä muiden kanssa. Mutta koska te olette aloittaneet 
kultivoinnin, teidän ei enää tulisi pitää itseänne tavallisina ihmisinä. 
Kunhan teillä on tahdonvoimaa, pystytte saavuttamaan päämääränne. 
Toki jotkut oppilaani tupakoivat edelleen. Yksin ollessaan he pystyvät 
lopettamaan, mutta kun joku muu tarjoaa heille savukkeen, he ovat 
liian kohteliaita kieltäytyäkseen. He haluavat tupakoida, eikä tunnu 
hyvältä olla pari päivää polttamatta, mutta kun he tupakoivat jälleen, 
he tuntevat olonsa huonoksi. Teidän on harjoitettava itsehillintää! 
Jotkut ihmiset ovat työnsä puolesta mukana PR-toiminnassa, mikä 
edellyttää heidän kestitsevän asiakkaita. Tätä ongelmaa on vaikea 
ratkaista. Tehkää parhaanne ja juokaa niin vähän kuin mahdollista, tai 
keksikää jokin keino, jolla ratkaista asia.

Kysymys: Kun emme vielä kykene näkemään Falunin pyörivän ja jos 
ajattelemme sen pyörivän myötäpäivään, onko sillä vaikutusta Faluniin, 
joka sattuu pyörimään vastapäivään?

Vastaus: Falun pyörii automaattisesti. Se ei tarvitse teidän mielen-
toimintanne ohjausta. Painotan tätä jälleen: älkää käyttäkö intentiota. 
Itse asiassa intentio ei alun alkaenkaan voi ohjailla sitä. Älkää luulko, 
että voisitte intention avulla pakottaa sen pyörimään vastakkaiseen 
suuntaan. Alavatsassa sijaitseva Falun ei ole intention hallinnassa. 
Falunit, joita käytetään ulkoisesti tasapainottamaan kehoanne, 
saattavat hyväksyä intentionne, jos toivotte niiden pyörivän tietyllä 
tavalla; pystytte mahdollisesti tuntemaan tämän. Mutta sanon teille: 
älkää tehkö niin. Ette voi harjoittaa meidän menetelmäämme, jos 
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käytätte intentiota. Eikö intention sekoittaminen harjoitukseen 
tarkoittaisi tilannetta, jossa ”harjoittaja jalostaa gongia”? Asian pitäisi 
olla niin, että Falun tai Fa jalostaa harjoittajaa. Miksi ette onnistu 
koskaan luopumaan näistä intentioon liittyvistä asioista? Mikään 
kultivointi – edes Tao-järjestelmän kultivointi – ei korkean tason 
saavutettuaan tapahdu intention ohjauksessa.

Kysymys: Mikä on paras aika, sijainti ja ilmansuunta Falun Gongin 
harjoittamiseen? Kuinka monta kertaa päivässä sitä on soveliasta 
harjoittaa? Onko sillä väliä, jos teemme harjoitukset ennen ruokailua 
tai sen jälkeen?

Vastaus: Falun on pyöreä, ja se on maailmankaikkeus pienoiskoossa, 
joten se kultivoi maailmankaikkeuden lakien mukaisesti. Maailman-
kaikkeus on liikkeessä, joten Fa jalostaa harjoittajaa. Silloin, kun ette 
ole kultivoimassa, se kultivoi teitä, mikä poikkeaa kaikista julkistetuista 
kultivointiperiaatteista ja -teorioista. Minun järjestelmäni on ainoa, 
jossa ”Fa jalostaa harjoittajaa”. Kaikki muut kultivointimenetelmät 
valitsevat eliksiirin tien. Ne ovat erilaisia kuin meidän menetelmämme, 
ja ne kultivoivat gongia ja varastoivat eliksiiriä keinotekoisesti. 
Meidän järjestelmäämme voi harjoittaa mihin aikaan tahansa, sillä 
kun ette harjoita, gong kultivoi teitä. Minkään erityisen ajankohdan 
valitsemiselle ei ole tarvetta. Tehkää harjoituksia niin paljon kuin 
pystytte; tehkää niitä sen mukaan, kuinka paljon teillä on aikaa. 
Meidän harjoituksemme ovat tässä suhteessa varsin joustavia, joskin 
meillä on tiukkoja luonteenlaadun vaatimuksia. Menetelmässämme 
ei myöskään välitetä ilmansuunnasta. Olittepa kääntyneet mihin 
ilmansuuntaan tahansa, asia on kunnossa, koska maailmankaikkeus 
pyörii ja on liikkeessä. Jos olette kääntyneet länteen päin, kyse ei 
varsinaisesti ole lännestä. Jos olette kääntyneet kohti itää, kyse 
ei varsinaisesti ole idästä. Olen pyytänyt oppilaitani kääntymään 
harjoitusten aikana kohti länttä ainoastaan kunnioituksen osoituksena. 
Mutta itse asiassa sillä ei ole mitään vaikutusta. Voitte harjoittaa missä 
tahansa, kotonanne tai jossain muualla. Olen kuitenkin silti sitä mieltä, 
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että meidän tulisi löytää paikka, jossa maa, ympäristö ja ilma ovat 
suhteellisen hyviä. Ja paikan pitäisi olla etäällä liasta, kuten roska-
astioista tai kylpyhuoneista. Millään muulla ei tosin ole juurikaan 
merkitystä. Dafa-kultivoinnissa ajalla, sijainnilla tai ilmansuunnalla ei 
ole väliä. Voitte myös harjoittaa ennen ruokailua tai sen jälkeen, mutta 
jos olette liian täynnä, harjoittaminen ei tunnu hyvältä saman tien. 
On parasta levätä hetkinen. Ja kun olette niin nälkäisiä, että vatsanne 
kurnii, teidän on vaikea rauhoittaa mielenne. Teidän pitäisi hoitaa asiat 
omien olosuhteidenne mukaisesti.

Kysymys: Onko mitään sellaista, jota meidän pitäisi tehdä harjoitusten 
lopettamisen jälkeen, esimerkiksi hieroa kasvoja?

Vastaus: Harjoitukset lopetettuamme meidän ei tarvitse käyttää 
kylmää vettä tai vastaavia asioita, eikä meidän tarvitse hieroa kasvoja 
tai käsiä. Näiden asioiden tarkoitus on avata ihmiskehon meridiaanit ja 
akupunktiopisteet, ja niitä tehdään aloitteluvaiheessa. Me kultivoimme 
Suurta Tietä, johon ei kuulu mitään tällaista. Tällä hetkellä kehonne 
ei enää ole tasapainottamisen jälkeisessä tilassa. Vaikuttaa siltä, että 
tavallisen ihmisen on erittäin vaikea ryhtyä kultivoijaksi, ja jotkut 
harjoitusmenetelmät eivät voi suoraan muuttaa ihmiskehoa. Osa 
niiden vaatimuksista on monimutkaisia. Meillä ei ole sellaisia, 
emmekä käytä sen kaltaisia käsitteitä. Älkää vaivatko päätänne millään 
sellaisella, josta en ole puhunut – keskittykää vain kultivointiin. 
Koska kultivoimme Suurta Tietä, jo muutamassa päivässä kehonne 
on läpäissyt ensimmäisen vaiheen, jossa se pelkää erilaisia asioita, 
tai prosessin, jossa sille on erilaisia vaatimuksia. En sanoisi suoralta 
kädeltä, että se vastaa muiden kultivointimenetelmien usean vuoden 
harjoittamista, mutta siitä on suurin piirtein kyse. En puhu asioista 
alemmilla tasoilla, kuten siitä-ja-siitä ilmansuunnasta, meridiaanista 
tai sen sellaisesta. Me opetamme vain korkeampia asioita. Dafa-
kultivoinnissa, tai [missä tahansa] aidossa kultivoinnissa, kyse on 
oman itsenne karaisemisesta kultivoinnin myötä eikä liikesarjojen 
harjoittamisesta.



Kappale V – Kysymykset ja vastaukset 141

Kysymys: Voimmeko käydä vessassa heti päätettyämme harjoituksen? 
Virtsassani on paljon kuplia. Vuotaako qi’tä ulos?

Vastaus: Se ei ole ongelma. Koska kultivoimme korkeammilla tasoilla, 
virtsamme tai ulosteemme sisältää tosiaan energiaa, mutta kyse on vain 
pienestä määrästä, eikä sillä ole vaikutusta. Suuren Tien kultivointi 
tarkoittaa pelastuksen tarjoamista tunteville olennoille. Kyseinen 
pieni vuoto ei ole mikään vakava asia. Se, mitä saamme takaisin, on 
paljon suurempaa. Energia, jota lähetän tätä luentosarjaa pitäessäni, 
on valtavan voimakasta, ja sitä jää jälkeenpäin kaikkialle seiniin.

Kysymys: Voimmeko levittää ja promotoida Falun Gongia? Voimmeko 
opettaa sitä ihmisille, jotka eivät osallistuneet luentosarjalle? 
Voivatko ihmiset, jotka eivät osallistuneet luentosarjalle, harjoittaa 
avustuskeskuksissa? Onko aivan hyväksyttävää lähettää ääninauhoja 
ja kirjoja ystäville ja sukulaisille, jotka eivät asu kaupungissa?

Vastaus: Ette ajaudu harhaan, kun levitätte harjoitustamme ja autatte 
useampia ihmisiä hyötymään siitä. Olen kertonut teille useita Lakeja 
(fǎ), toisin sanoen olen antanut teidän tietää Fa’n sekä antanut teidän 
ymmärtää ja nähdä joitakin asioita korkeammilta tasoilta. Olen 
kertonut teille tiettyjä asioita ennakkoon, koska olin huolissani siitä, 
että jos jäisin odottamaan, ette pystyisi ymmärtämään näitä asioita 
nähdessänne tai kohdatessanne niitä. Voitte opettaa muita tekemään 
harjoitukset, mutta teillä ei ole kykyä asettaa Falunia. Mitä siis 
tehdä? Olen sanonut, että fǎshēnini jättävät teidät, jos kultivoitte vain 
silloin tällöin ettekä todella harjoita. Jos sen sijaan kultivoitte aidosti, 
fǎshēnit katsovat peräänne. Kun siis opetatte jollekin harjoituksia, 
kannatte mukananne teille opettamaani informaatiota, joka sisältää 
Falunin muodostavan energiamekanismin. Jos opettamanne henkilö 
ponnistelee harjoituksessaan, Falun muodostuu. Jos henkilöllä on 
kohtalonsuhde ja hyvä synnynnäinen perusta, hän voi saada Falunin 
heti paikan päällä. Kirjamme on hyvin yksityiskohtainen. Henkilö voi 
kultivoida hyvin, vaikka häntä ei olisi opetettu henkilökohtaisesti.
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Kysymys: Opetetaanko hengitysharjoituksia Falun Gongin osana? Millä 
tavoin hallitsemme hengitystämme?

Vastaus: Teidän ei tarvitse hallita hengitystänne kultivoidessanne 
Falun Gongia. Me emme välitä hengitysharjoituksista. Sellaisia opitaan 
aloittelijan tasolla. Täällä emme tarvitse niitä, koska hengityksenne 
säännöstely ja hallinta liittyy eliksiirin (dān) kultivointiin, mihin 
kuuluu ”ilman lisäämistä”, ”tulen ruokkimista” ja niin edelleen. 
Hengitys ylävirtaan, alavirtaan, syljen nieleminen ja niin edelleen – 
kaikessa tässä on kyse eliksiirin kultivoinnista, emmekä me kultivoi 
sitä. Falun hoitaa kaikki tarvitsemanne asiat. Jotkut korkeammat ja 
vaikeammat asiat tapahtuvat Mestarinne fǎshēnin toimesta. Yhdenkään 
kultivointikoulukunnan asioita ei kultivoida intentionaalisin ja 
keinotekoisin menetelmin – ja tämä pätee myös niihin, jotka kuuluvat 
Tao-järjestelmään, joka käsittelee asioita yksityiskohtaisemmin. 
Todellisuudessa kyse on siitä, että koulukunnan edistynyt mestari 
auttaa henkilöä muodostamaan ja muuntamaan nämä asiat, ja tämä 
tapahtuu ilman, että henkilö olisi siitä tietoinen. Ette mitenkään pysty 
muodostamaan näitä asioita inhimillisillä ponnistuksilla, ellette ole 
valaistuneet tai saavuttaneet gongin avautumista.

Kysymys: Täytyykö meidän keskittää mieltämme harjoituksia 
tehdessämme? Mihin tarkkaavaisuuden pitäisi suuntautua näissä 
harjoituksissa?

Vastaus: Täällä emme käytä hyväksemme mielen keskittämistä. Olen 
kertonut teille kaikille, ettei teidän tule käyttää mielen keskittämistä 
ja että teidän pitäisi luopua kiintymyksistänne. Älkää tavoitelko 
minkäänlaisia ajatuksia. Kolmannessa harjoituksessa, jossa kaksi 
kämmentä kannattelevat qi’tä siten, että se risteilee kahden ääripään 
välillä, tarvitaan ainoastaan yksi nopea ajatus. Älkää ajatelko mitään 
sen enempää.
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Kysymys: Onko energian keräämisessä kyse samasta asiasta kuin qi’n 
keräämisessä?

Vastaus: Miksi haluaisimme kerätä qi’tä? Me kultivoimme Suurta 
Tietä, ja myöhemmin ette pysty edes erittämään qi’tä. Se, mitä me 
kultivoimme, ei ole qi’tä, joka kuuluu alemmalle tasolle. Sen sijaan 
me eritämme valoa, ja energian kerääminen tapahtuu Falunin eikä 
oman itsemme toimesta. Kahden ääripään lävistämistä esimerkkinä 
käyttäen – tässä harjoituksessa ei ole kyse qi’n keräämisestä vaan itse 
asiassa sen ohjaamisesta kehonne läpi. Se voi myös kerätä energiaa, 
mikä ei kuitenkaan ole pääasiallinen tarkoitus. Millä tavoin henkilö 
kerää qi’tä? Jos haluatte puhua qi’n keräämisestä – kuinka joku tekisi 
sellaista? Koska kultivoitte Dafaa, pelkällä kädenheilautuksella voitte 
tuntea painon päänne yläpuolella, koska suuri määrä qi’tä on saapunut. 
Mutta mitä hyötyä on tästä qi’stä? Teidän ei myöskään tarvitse 
tarkoituksellisesti koota keräämäämme energiaa.

Kysymys: Liittyvätkö Falun Gongiin ”perustan rakentaminen sadassa 
päivässä” ja ”alkiohengitys”?

Vastaus: Kaikki tällainen kuuluu alemmalle tasolle, emmekä harjoita 
niitä. Me olemme kauan sitten ohittaneet nämä epävakaat alkuvaiheet.

Kysymys: Onko yinin ja yangin tasapainolla merkitystä Falun Gongissa?

Vastaus: Tässä on edelleenkin kyse qi’n harjoittamisesta, mikä on 
alemman tason asia. Kun murtaudutte pois kyseiseltä tasolta, mitään 
kysymystä yinin ja yangin tasapainosta kehossanne ei enää ole. 
Riippumatta siitä, mitä järjestelmää kultivoitte – kunhan olette saaneet 
aitoa opetusta mestarilta, tulette taatusti hylkäämään kaiken aiemmin 
kultivoimanne jättäessänne alemman tason taaksenne. Mitään ei 
säilytetä! Uudella tasolla kultivoidaan sitten uusi joukko asioita. Kun 
tämä uusi taso on ohitettu, kultivoidaan jälleen uusi joukko asioita ja 
niin edelleen. Näin se toimii.
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Kysymys: Voimmeko tehdä harjoituksia ukkosen aikana? Pitäisikö Falun 
Gongia harjoittavan henkilön pelätä ääniä?

Vastaus: Tämän pitäisi havainnollistaa asiaa. Erään kerran olin 
opettamassa oppilaitani suuren rakennuksen pihamaalla Pekingissä. 
Sade oli tulossa ja ukkonen jyrisi voimakkaasti. He tekivät harjoituksia, 
joita opetettiin vain [kyseisille] opetuslapsille – sellaisia, joissa 
käveltiin Falunin päällä ”liikeasennossa”. Näin sateen tulevan, mutta 
[oppilaat] eivät olleet saaneet harjoitusta loppuun. Voimakas sade ei 
kuitenkaan pystynyt alkamaan. Pilvet olivat hyvin alhaalla ja vyöryivät 
rakennuksen yläpuolella; oli hyvin pimeää, ja salamat iskivät ja 
jyrisivät. Tässä vaiheessa salama iski Falunin reunaan, mutta emme 
vahingoittuneet lainkaan. Pystyimme selvästi näkemään, missä salama 
oli iskenyt maahan, ja kuitenkin olimme vahingoittumattomia. Tämä 
ilmentää sitä, kuinka harjoituksemme suojaa meitä. Kun itse harjoitan, 
en yleensä välitä säätilasta, ja harjoitan aina, kun minusta tuntuu 
siltä. Harjoitan, kun vain on aikaa. En myöskään pelkää ääniä. Muissa 
menetelmissä pelätään ääniä, sillä kun henkilö on syvän rauhallisessa 
ja tyynessä tilassa ja kuulee yhtäkkiä kovan äänen, hänestä tuntuu 
siltä kuin qi räjähtäisi hänen koko kehossaan. Se lepattaa ja karkaa 
hänen kehonsa ulkopuolelle. Mutta älkää olko huolissanne – meidän 
kultivoinnissamme ei ajauduta harhateille tällä tavoin. Tietysti teidän 
olisi silti etsittävä rauhallinen harjoituspaikka parhaanne mukaan.

Kysymys: Pitäisikö meidän visualisoida Mestarin kuvaa?

Vastaus: Visualisoinnille ei ole tarvetta. Kun taivaallinen silmänne on 
auki, näette fǎshēnini vierellänne.

Kysymys: Liittyykö viiden harjoituksen tekemiseen jotain vaati muksia? 
Täytyykö ne kaikki tehdä yhdessä? Voimmeko laskea hiljaa mielessämme, 
kun teemme niitä, jotka vaativat yhdeksän toistokertaa? Onko siitä 
haittaa, jos teemme yli yhdeksän toistokertaa tai emme muista tiettyjä 
liikesarjoja tarkasti?
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Vastaus: Voitte harjoittaa viidestä harjoituksesta mitä vain haluatte, 
mutta minusta on parasta tehdä ensimmäinen ennen muita, koska 
se avaa koko kehon. Teidän tulisi ensin tehdä se kertaalleen. Sitten, 
kun koko kehonne on avautunut kunnolla, voitte jatkaa muihin 
harjoituksiin, mikä on tehokkaampaa. Harjoittakaa niin paljon kuin 
voitte – sen mukaisesti, kuinka paljon aikaa teillä on käytössänne. 
Voitte myös valita tekevänne yhden tietyn harjoituksen. Sekä 
kolmannen että neljännen harjoituksen liikkeet pitäisi toistaa 
yhdeksän kertaa, ja kuten kirjassa sanotaan, voitte laskea hiljaa 
itseksenne. Kotiin palattuanne voitte yrittää pyytää lastanne seisomaan 
lähistöllä ja laskemaan, kun harjoitatte. Yhdeksän toistokerran jälkeen 
ette pysty tuntemaan energiamekanismia, vaikka yrittäisitte, koska 
asiat toimivat tällä tavoin. Alussa teidän on ajateltava sitä, mutta kun 
olette tottuneet siihen, lopetatte [näiden asioiden ajattelemisen] 
luonnollisesti. Jos ette muista joitakin liikesarjoja oikein tai teette 
liikaa tai liian vähän toistokertoja, voitte vain korjata asian, minkä 
jälkeen sen pitäisi olla kunnossa.

Kysymys: Miksi liikesarjojen päättäminen ei tarkoita harjoituksen 
päättämistä?

Vastaus: Falun pyörii automaattisesti, ja se tietää välittömästi, että 
olette päättäneet harjoitusten tekemisen. Sillä on valtava määrä 
energiaa, ja se pystyy saman tien ottamaan takaisin erittämänsä asiat 

– paljon paremmin kuin mihin ikinä pystyisitte tarkoitushakuisesti. 
Tämä ei kuitenkaan päätä harjoitusta, sillä se vain ottaa energian 
takaisin. Muut harjoitusmuodot itse asiassa päättyvät sillä hetkellä, 
kun niiden harjoitukset ovat ohi. Mutta meidän järjestelmäämme 
harjoitetaan kaiken aikaa – jopa sen jälkeen, kun liikesarjat ovat 
päättyneet – joten harjoitusta ei voi saattaa päätökseen. Vaikka 
haluaisitte pysäyttää Falunin pyörinnän, ette pystyisi siihen. Jos 
puhuisin asiasta syvemmällä tasolla, ette ymmärtäisi. Jos kykenisitte 
pysäyttämään sen pyörinnän, minunkin täytyisi pysähtyä, ja 
kykenisittekö pysäyttämään minut?
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Kysymys: Voimmeko tehdä jieyiniä ja heshi’tä ”seisoma-asento-
harjoituksina”?

Vastaus: Ensimmäistä harjoitusta ”Buddha ojentaa tuhat kättä” ei 
voi tehdä ”seisoma-asentoharjoituksena”. Jos käytätte liikaa voimaa, 
kohtaatte ongelmia.

Kysymys: Täytyykö meidän pitää kainalot auki harjoituksia 
tehdessämme? Kun teen ensimmäistä harjoitusta, kainaloni tuntuvat 
jännittyneiltä. Mitä on tapahtumassa?

Vastaus: Onko sinulla jokin sairaus? Aloitusvaiheessa, kun kehoanne 
ollaan tasapainottamassa, voitte kokea monenlaisia ilmiöitä. Teillä on 
joitakin oireita, mutta ne eivät aiheudu harjoitusten tekemisestä.

Kysymys: Voivatko ihmiset, jotka eivät ole osallistuneet Opettaja Li’n 
luennoille, harjoittaa yhdessä muiden oppilaiden kanssa puistoissa?

Vastaus: Kyllä. Ja kuka tahansa oppilas voi opettaa muita tekemään 
harjoitukset. Kun oppilaat opettavat harjoituksia muille, se ei tapahdu 
samalla tavoin kuin olen opettanut teitä täällä, missä tasapainotan 
kehonne suoraan. On kuitenkin olemassa ihmisiä, jotka saavat Falunin 
heti alettuaan harjoittaa, sillä jokaisen oppilaan takana on fǎshēnejani, 
ja ne pystyvät hoitamaan nämä asiat suoraan. Kaikki riippuu henkilön 
kohtalonsuhteesta. Kun hänen kohtalonsuhteensa on vahva, hän pystyy 
saamaan Falunin välittömästi; jos hänen kohtalonsuhteensa ei ole niin 
vahva, hän pystyy ajan mittaan itse kehittämään pyörimismekanismin 
harjoittamisen myötä. Harjoittamista jatkaessaan hän pystyy 
kehittämään tämän pyörimismekanismin edelleen Faluniksi.

Kysymys: Mikä on mudra-käsiliikkeiden merkitys tyynessä harjoi-
tuksessa ”Yliluonnollisten kykyjen vahvistaminen”?

Vastaus: Meidän kielemme ei pysty selittämään sitä. Jokainen mudra 
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sisältää runsaasti merkityksiä. Tärkeimmiltä osin ne sanovat: ”Alan 
tehdä liikesarjoja ja kultivoida Buddha-Fa’ta. Tasapainotan kehoni ja 
siirryn kultivointitilaan.”

Kysymys: Kun henkilö kultivoi ”maidonvalkean kehon” tilaan, pitääkö 
paikkansa, että kaikki huokoset ovat avautuneet ja kehohengitys on 
muodostunut?

Vastaus: Kokeilkaapa kaikki, pystyttekö tuntemaan sen; olette 
jo ohittaneet tämän tason. Minun täytyi opettaa Fa’ta peräti yli 
kymmenen tuntia tasapainottaakseni kehonne ”maidonvalkean kehon” 
tilaa varten. Viemme teidät saman tien tilaan, jonka saavuttaminen 
veisi vuosikymmeniä tai vielä pitempään, jos harjoittaisitte muita 
kultivointimenetelmiä. Koska tällä vaiheella ei ole luonteenlaadun 
vaatimusta ja kaikki tehdään mestarin kyvyistä riippuen, kyseinen 
taso on ohitettu, ennen kuin olette edes tunteneet koko asiaa; 
kenties se kesti vain muutamia tunteja. Ehkä olette yhtenä päivänä 
hyvin herkkiä, mutta vähän myöhemmin ette enää ole yhtä herkkiä. 
Itse asiassa merkittävä taso on juuri ohitettu. Kuitenkin muiden 
kultivointimenetelmien tapauksessa pysyttelisitte tässä tilassa vuoden 
tai pitempään. Tällaiset asiat kuuluvat itse asiassa alemmalle tasolle.

Kysymys: Onko aivan hyväksyttävää, jos ajattelemme Falun Gongin 
jokaista liikesarjaa matkustaessamme bussissa tai jonottaessamme?

Vastaus: Meidän harjoituksissamme ei edellytetä mielentoiminnalla 
ohjaamista eikä mitään tietyn pituista harjoitusjaksoa joka päivä. Asia 
on toki niin, että mitä pitempään teette niitä, sitä parempi. Mutta kun 
ette tee harjoituksia, menetelmä jalostaa teitä. Kaikesta huolimatta 
alkuvaiheessa on parasta harjoittaa enemmän ja vahvistaa tällä tavoin 
[mekanismeja]. Jotkut oppilaat ovat huomanneet, että kun he lähtevät 
työmatkoille pariksi kuukaudeksi, heillä ei ole aikaa harjoittaa, 
mutta sillä ei kuitenkaan ole mitään vaikutusta. Kun he palaavat, 
Falun pyörii edelleenkin, koska se ei milloinkaan pysähdy. Niin 
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kauan kuin sydämessänne pidätte itseänne kultivoijina ja varjelette 
luonteenlaatuanne hyvin, se jatkaa toimintaansa. Mutta tähän liittyy 
yksi asia: jos ette harjoita ja erehdytte pitämään itseänne tavallisina 
ihmisinä, silloin se häviää.

Kysymys: Voiko Falun Gongia ja tantrismia harjoittaa yhdessä?

Vastaus: Myös tantrismi käyttää [eräänlaista] Falunia, mutta sitä ei 
voi harjoittaa yhdessä meidän kultivointimenetelmämme kanssa. 
Jos olette kultivoineet tantrismia ja Falun on jo muodostunut, voitte 
jatkaa tantrismin kultivointia, koska myös tantrismi on oikeamielinen 
kultivointitie. Niitä ei voi harjoittaa samanaikaisesti. Tantrismin 
Falun kultivoi keskusmeridiaania ja pyörii vaakasuunnassa. Sen Falun 
eroaa meidän Falunistamme, ja sen pyörässä on mantroja. Meidän 
Falunimme asetetaan pystysuunnassa alavatsaan siten, että sen litteä 
puoli osoittaa ulospäin. Koska alavatsassa on rajallisesti tilaa, minun 
Falunini peittää yksinään koko alueen. Jos sinne asetettaisiin toinen, 
asiat menisivät sekaisin.

Kysymys: Voimmeko harjoittaa muita Buddha-järjestelmän 
kultivointijärjestelmiä Falun Gongia harjoittaessamme? Voimmeko 
kuunnella ääninauhoitteita, joissa lauletaan bodhisattva Guanyinin 
nimeä? Voivatko maallikkobuddhalaiset resitoida pyhiä kirjoituksia 
opittuaan Falun Gongia? Voimmeko harjoittaa muita harjoituksia 
yhdessä?

Vastaus: Minusta ette. Jokainen menetelmä on itsessään tapa 
kultivoida. Jos haluatte todella kultivoida ettekä ainoastaan parantua 
sairauksistanne tai kohottaa yleiskuntoanne, teidän on omistauduttava 
yhdelle ja ainoalle menetelmälle. Tämä on vakava asia. Kultivointi 
korkeille tasoille edellyttää teidän pysyttelevän yhdellä kultivointitiellä. 
Tämä on absoluuttinen totuus. Edes erilaisia Buddha-järjestelmän 
kultivointiteitä ei voi sekoittaa keskenään. Meidän harjoittamamme 
kultivointi on korkealla tasolla, ja sitä on siirretty eteenpäin kaukaisista 
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ajoista lähtien. Omien tuntemustenne perusteella harjoittaminen on 
umpimähkäistä. Toisesta ulottuvuudesta nähtynä muunnosprosessi 
on äärimmäisen syvällinen ja monimutkainen. Asian voi rinnastaa 
tarkkuusinstrumenttiin: jos poistatte yhden sen osista ja korvaatte sen 
jollain muulla, se hajoaa välittömästi. Sama pätee kultivointiin: siihen 
ei tulisi sekoittaa mitään. Se menee vääjäämättä vikaan, jos sekoitatte 
siihen muita asioita. Tämä pätee kaikkiin kultivointimenetelmiin. Jos 
haluatte kultivoida, teidän on omistauduttava yhdelle oppisuunnalle. 
Teillä ei ole mitään toivoa kultivoida, jos ette toimi näin. Sanonta 

”parhaiden palojen poimiminen jokaisesta koulukunnasta” pätee 
ainoastaan sairauksien parantamisen ja yleiskunnon kohottamisen 
tasolla. Se ei vie teitä korkeammille tasoille.

Kysymys: Häiritsemmekö toinen toistamme, jos teemme harjoituksia 
yhdessä muita kultivointimenetelmiä harjoittavien ihmisten kanssa?

Vastaus: Sillä ei ole väliä, mitä menetelmää joku toinen 
henkilö harjoittaa – olipa kyse Tao-järjestelmän harjoi tuksesta, 
yliluonnollisesta harjoituksesta tai Buddha-järjestelmän harjoi tuksesta. 
Kunhan se on oikea mielinen, sillä ei ole meihin mitään vaikutusta. 
Te ette myöskään häiritse häntä. Häntä hyödyttää teidän lähellänne 
harjoittaminen. Falun on älyllinen olento, eikä se kultivoi eliksiiriä 
(dān), joten se voi auttaa muita spontaanisti.

Kysymys: Voimmeko pyytää muita qigong-mestareita tasapainot tamaan 
kehomme? Onko sillä mitään vaikutusta, jos kuuntelemme muiden 
qigong-mestareiden puheita?

Vastaus: Uskon, että tämän luentosarjan jälkeen tunnette, minkä 
tilan kehonne on saavuttanut. Jonkin ajan kuluttua teissä ei sallita 
olevan sairautta. Kun ongelmia jälleen ilmenee, ne saattavat 
tuntua vilustumiselta tai vatsataudilta, mutta itse asiassa ne ovat 
nyt erilaisia [ilmiöitä]. Ne ovat koettelemuksia ja vaikeuksia. Jos 
etsitte muita qigong-mestareita käsiinne, se tarkoittaa, ettette ole 



150 Kappale V – Kysymykset ja vastaukset

ymmärtäneet tai uskoneet sanojani. Jos teillä on ajatuksia jonkin asian 
saamisesta itsellenne, houkuttelette pahoja viestejä, jotka häiritsevät 
kultivointianne. Jos tällaisen qigong-mestarin gong on peräisin hänen 
riivauksestaan, myös te saatatte lopulta houkutella tällaisia olentoja. 
Sama pätee puheiden kuunteluun: eikö halunne kuunnella tarkoita, 
että etsitte jotakin? Teidän on itse havahduttava ymmärtämään tämä. 
Kyse on luonteenlaadusta, enkä minä puutu asiaan. Jos hän puhuu 
korkean tason periaatteista tai luonteenlaatuun liittyvistä kysymyksistä, 
asia saattaa olla kunnossa. Mutta te olette osallistuneet luentosarjalleni, 
ja suurten ponnistusten myötä kehonne on tasapainotettu. Alun 
perin muista harjoituksista peräisin olevat viestit kehossanne olivat 
täydellisessä epäjärjestyksessä ja sekoittivat kehoanne. Kaikki on 
nyt järjestetty parhaaseen tilaansa, jossa huonot asiat on poistettu ja 
hyvät säilytetty. Tietenkään en asetu vastustamaan sitä, että opitte 
muita menetelmiä. Jos Falun Gong ei teidän mielestänne ole hyvä, 
voitte oppia muita menetelmiä. Minusta ei kuitenkaan ole teidän 
kannaltanne hyvä asia, jos opitte liian monia erilaisia asioita. Olette 
kultivoineet Suurta Tietä, ja fǎshēnit ovat vierellänne. Olette saaneet 
korkeampia asioita, mutta nyt haluatte palata takaisin etsimiseen?!

Kysymys: Jos harjoitamme Falun Gongia, voimmeko opiskella muita 
menetelmiä, kuten hierontaa, itsepuolustusta, ”yhden sormen Zeniä”, 
taiji’ta ja niin edelleen? Jos emme harjoita niitä, mutta luemme vain 
aiheisiin liittyviä kirjoja, onko sillä mitään vaikutusta?

Vastaus: On ihan hyväksyttävää opiskella hierontaa ja itsepuolustusta, 
mutta kun alatte kokea aggression tunteita, tunnette olonne 
epämiellyttäväksi. ”Yhden sormen Zen” ja taiji luokitellaan qigongiksi. 
Jos harjoitatte niitä, lisäätte joukkoon [muita] asioita ja teette 
epäpuhtaita niistä aineistani, jotka sijaitsevat kehossanne. Voitte lukea 
kirjoja, jotka käsittelevät luonteenlaatua. Jotkut kirjoittajat kuitenkin 
tekevät johtopäätöksiä ennen kuin ovat käsittäneet koko asian, mikä 
hämmentää ajatteluanne.
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Kysymys: Kun teen harjoitusta ”Falun-pylväsasento”, käteni koskevat 
ajoittain toisiinsa. Onko se hyväksyttävää?

Vastaus: Älkää antako käsien koskea toisiinsa. Teidän on pidettävä 
niiden välillä pieni etäisyys. Jos kädet koskevat toisiinsa, niissä oleva 
energia palaa takaisin kehon sisään.

Kysymys: Jos emme toista harjoitusta tehdessämme pysty enää pitämään 
käsiä ylhäällä, voimmeko laskea ne alas [ ja lepuuttaa niitä hetken] ja 
jatkaa sitten harjoitusta?

Vastaus: Kultivointi on rankkaa. Jos heti väsymystä tuntiessanne 
laskette ne alas, se ei toimi. Ohjenuora on tämä: mitä pitempään, sen 
parempi. Mutta teidän pitäisi toimia omien kykyjenne mukaisesti.

Kysymys: Miksi kokolootusasennossa vasen jalka on naisilla oikean jalan 
alla?

Vastaus: Koska kultivointimme ottaa huomioon erään olennaisen 
tekijän: naisten keho on erilainen kuin miesten keho. Niinpä 
kultivoinnin pitäisi mukautua naisen fysiikkaan, jos nainen haluaa 
muuntaa itseään alkuperäiskehoaan käyttämällä. Naisilla yleensä vasen 
jalka tukee oikeaa, mikä vastaa heidän olosuhteitaan. Miehet tekevät 
päinvastoin, koska heidän perimmäinen luontonsa on erilainen.

Kysymys: Onko hyväksyttävää kuunnella nauhoitteita tai musiikkia tai 
toistaa säkeitä harjoituksia tehdessämme?

Vastaus: Jos kyse on kelvollisesta Buddha-järjestelmän musiikista, 
voitte kuunnella sitä. Mutta todellisessa kultivoinnissa ette halua 
kuunnella musiikkia, koska tyyneys on tärkeä kyky. Kun kuuntelemme 
musiikkia, sen tarkoitus on korvata lukemattomat ajatukset yhdellä 
ajatuksella.
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Kysymys: Kun teemme harjoitusta ”Kahden ääripään lävistäminen”, 
tulisiko kehomme olla rentona vai käyttää voimaa?

Vastaus: ”Kahden ääripään lävistämisessä” teidän on seistävä 
luonnollisesti ja rentoina, toisin kuin ensimmäisessä harjoituksessa. 
Muissa harjoituksissa kehonne edellytetään olevan rento, mikä 
poikkeaa ensimmäisestä harjoituksesta.

3. Luonteenlaadun kultivointi

Kysymys: Haluan olla Zhēn–Shàn–Rěn -mittapuun tasalla. Eilen 
kuitenkin näin unta, jossa riitelin katkerasti jonkun kanssa, ja kun 
halusin olla kärsivällinen, epäonnistuin siinä. Oliko sen tarkoitus auttaa 
minua parantamaan luonteenlaatuani?

Vastaus: Taatusti oli. Olen kertonut teille, mistä unissa on kyse, joten 
ajatelkaapa asiaa ja muodostakaa siitä oma ymmärryksenne. Asiat, 
jotka auttavat teitä parantamaan luonteenlaatuanne, tulevat yllättäen 
ja aavistamatta. Ne eivät odota, että olette henkisesti varautuneita 
toivottamaan ne tervetulleiksi. Jotta saataisiin selville, onko joku 
henkilö hyvä vai paha, häntä on koeteltava silloin, kun hän ei ole 
henkisesti siihen varautunut. 

Kysymys: Tarkoittaako ”Kärsivällisyys” (Rěn) Falun Gongin Zhēn–
Shàn–Rěnissä sitä, että meidän pitäisi sietää mitä tahansa riippumatta 
siitä, onko se oikein vai väärin?

Vastaus: ”Kärsivällisyys”, josta puhun, viittaa luonteenlaatunne 
parantamiseen suhteessa henkilökohtaisiin etuihin ja kaikkiin niihin 
kiintymyksiin, josta ette ole halunneet päästää irti. ”Kärsivällisyys” ei 
ole huono asia edes tavallisten ihmisten näkökulmasta. Kerronpa teille 
erään tarinan. Han Xin oli merkittävä vanhempi kenraali, joka oli 
rakastanut kamppailulajeja nuoruudestaan saakka. Hänen aikanaan 
kamppailulajien opiskelijoilla oli tapana kantaa mukanaan miekkaa. Kun 
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Han Xin käveli alas katua, eräs rettelöitsijä lähestyi häntä ja haastoi hänet 
sanoen: ”Miksi kannat tuota miekkaa? Rohkenisitko tappaa ihmisiä? Jos 
asia on niin, tapa minut ensin.” Ja näin sanoessaan hän ojensi kaulansa. 
Hän sanoi: ”Jos et rohkene tappaa minua, ryömi haarojeni välistä!” Sen 
jälkeen Han Xin ryömi hänen haarojensa välistä. Hän pystyi todellakin 
harjoittamaan ”Kärsivällisyyttä”. Jotkut ihmiset pitävät kärsivällisyyttä 
heikkoutena, aivan kuin se tarkoittaisi, että teitä pystytään heittelemään 
helposti ympäriinsä. Totuus on se, että kärsivällisyyttä harjoittavilla 
ihmisillä on voimakas tahto. Mitä tulee siihen, ovatko asiat oikeita 
vai vääriä, teidän on tarkasteltava niiden todellista mukautumista 
maailmankaikkeuden lakeihin. Voitte kenties ajatella, ettette ole 
syypäitä johonkin asiaan ja että toinen henkilö on ärsyttänyt teitä, 
mutta todellisuudessa ette voi olla siitä varmoja. Niinpä te sanotte: 

”Tiedän, tiedän, kyse on vain jostain pikkuasiasta.” Mutta minä puhun 
toisenlaisesta periaatteesta – sellaisesta, jota ei voi havaita tässä 
aineellisessa ulottuvuudessa. Leikillisesti sanottuna olette ehkä jääneet 
muille velkaa edellisessä elämässänne, ja kuinka voitte siinä tapauksessa 
tietää, onko asia oikein vai väärin? Niinpä meidän on oltava kärsivällisiä. 
Voitteko ensin vain järkyttää ja loukata muita ja olla sitten kärsivällisiä? 
Teidän ei ainoastaan tulisi olla kärsivällisiä niitä ihmisiä kohtaan, jotka 
ovat saaneet teidät pois tolaltanne, vaan myös kiitollisia. Oletetaan, 
että joku kiroilee teille ja kantelee teistä sitten opettajalle. No, teidän 
pitäisi siitä huolimatta kiittää häntä mielessänne. Kenties ihmettelette: 

”Enkö muuttuisi Ah-Q:n kaltaiseksi henkilöksi?” Niin te luulette. Jos 
suhtaudutte koko asiaan toisin kuin hän, siinä tapauksessa olette 
parantaneet luonteenlaatuanne. Hän voittaa jotakin tässä aineellisessa 
ulottuvuudessa, mutta hän luopuu asioista teidän hyväksenne toisessa 
ulottuvuudessa, eikö niin? Teidän luonteenlaatunne on parantunut, ja 
mustaa ainettanne muunnetaan. Olette voittaneet kolmella tavalla. Miksi 
ette olisi hänelle kiitollisia? Tätä on vaikea käsittää siitä näkökulmasta, 
josta tavalliset ihmiset asiaa tarkastelevat, mutta minä en puhu tavallisille 
ihmisille. Minä puhun kultivoinnin harjoittajille.

Kysymys: Henkilöt, joilla ei ole riivausta [eli kehoon kiinnittyviä henkiä], 



154 Kappale V – Kysymykset ja vastaukset

voivat parantaa luonteenlaatuaan ja välttää sillä tavoin riivauksen. Mitä, 
jos joku on jo riivattu? Kuinka hän pääsee siitä eroon?

Vastaus: Yksi oikeamielinen ajatus kukistaa sata pahaa. Tänään olette 
saaneet Suuren Tien. Vaikka tästä eteenpäin kehoon kiinnittyvät 
henget toisivat teille hyötyjä, teidän ei pitäisi hyväksyä niitä itsellenne. 
Kun ne tuovat teille rahaa, mainetta ja voittoa, tunnette itsenne 
onnellisiksi ja ajattelette: ”Katsokaa, kuinka kyvykäs minä olen” ja 
rehentelette muiden edessä. Kun sitten ette tunne oloanne hyväksi, 
ette halua elää näiden asioiden kanssa ja etsitte Opettajan käsiinne, 
jotta hän parantaisi teidät. Mistä johtuu, ettette käyttäydy kunnolla, 
kun ne antavat teille hyviä asioita? Tällöin emme pysty huolehtimaan 
tästä ongelmasta teidän puolestanne, koska olette hyväksyneet 
kaikki ne hyödyt, joita ne ovat teille tuoneet. Jos haluatte vain saada 
asioita, se ei toimi. Teidän ei pitäisi haluta siltä yhtään mitään, ei 
edes sen tuomia hyviä asioita. Teidän tulisi vain kultivoida opettajan 
teille opettaman menetelmän mukaisesti. Kun onnistutte olemaan 
oikeamielisiä ja mielenne on luja, silloin ne alkavat todella huolestua. 
Kun ette ota vastaan niiden tuomia hyviä asioita, niiden on aika lähteä. 
Jos ne pysyttelevät teissä, ne syyllistyvät pahuuteen, ja tässä vaiheessa 
minä puutun asioihin ja hoidan ne. Yhdellä kädenheilautuksella ne 
ovat hävinneet jälkeäkään jättämättä. Mutta asia ei toimi, jos haluatte 
itsellenne niitä hyötyjä, joita ne tuovat teille.

Kysymys: Joutuvatko ihmiset riivatuiksi, jos he harjoittavat ulkona 
puistossa?

Vastaus: Olen sanonut tämän monesti: me kultivoimme oikeamielistä 
tietä, ja yksi oikea mieli kukistaa sata pahaa asiaa! Oikeamielisessä 
kultivoinnissa mieli on puhdas, joten mikään ei pysty tunkeutumaan 
teihin. Falunissa on kyse kerrassaan suunnattomasta asiasta. Pahoilla 
asioilla ei ainoastaan ole minkäänlaista keinoa kiinnittyä teihin; ne 
myös pelkäävät ollessaan lähellänne. Jos ette usko sitä, voitte harjoittaa 
muualla. Ne kaikki pelkäävät teitä. Jos kertoisin teille, kuinka monia 
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kehoon kiinnittyviä henkiä tuolla ulkona oikein on, olisitte kaikki 
peloissanne – lukuisat ihmiset ovat riivattuja. Nämä ihmiset jatkavat 
harjoittamista senkin jälkeen, kun he ovat onnistuneet parantamaan 
sairautensa ja kohentamaan yleiskuntoaan, joten mitä he toivovat 
saavansa? Niinpä he saavat aikaan näitä ongelmia, kun heidän 
ajatuksensa eivät ole kunnollisia. Mutta kaikesta huolimatta meidän ei 
pitäisi syyttää heitä, koska he eivät tunne [todellisia] periaatteita. Yksi 
niistä päämääristä, joita minulla oli astuessani julkisuuteen, oli auttaa 
korjaamaan nämä väärät asiat.

Kysymys: Mitä yliluonnollisia kykyjä henkilö kehittää tulevaisuudessa?

Vastaus: En halua puhua tästä. Jokaisen yksilön olosuhteet ovat 
erilaiset, joten sitä on vaikea sanoa. Eri tasoilla kehittyy erilaisia 
kykyjä. Ratkaiseva tekijä on se, minkälainen luonteenlaatunne on 
kullakin tasolla. Jos olette päästäneet irti kiintymystenne tietystä 
puolesta, kyseisen tyyppinen kyky saattaa muodostua. Mutta tämän 
kyvyn täytyy olla alkuvaiheessaan, joten se ei ole kovin voimakas. 
Kun luonteenlaatunne ei ole saavuttanut hyvin korkeaa tasoa, teille 
ei voida antaa kykyjä. Luentosarjoillamme joillakin henkilöillä on 
kuitenkin varsin hyvä synnynnäinen perusta. Jotkut ovat kehittäneet 
kävelemiskyvyn, joka suojaa heitä sateelta, ja jotkut ovat kehittäneet 
telekineesin kyvyn.

Kysymys: Viittaavatko ”luonteenlaadun kultivointi” tai ”kaikista 
kiintymyksistä luopuminen” buddhalaisuuden mukaisen ”Tyhjyyden” tai 
taolaisuuden mukaisen ”Olemattomuuden” saavuttamiseen?

Vastaus: ”Luonteenlaatu” ja ”hyve”, joista puhumme, eivät sisälly 
Buddha-järjestelmän ”Tyhjyyteen” tai Tao-järjestelmän ”Olematto-
muuteen”. Sen sijaan Buddha-järjestelmän Tyhjyys ja Tao-järjestelmän 
Olemattomuus sisältyvät meidän ”luonteenlaatuumme”.
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Kysymys: Pysyykö buddha aina buddhana?

Vastaus: Sen jälkeen, kun olette saavuttaneet Taon kultivoinnin myötä 
– kun olette valaistuneet – teidät lasketaan valaistuneiksi olennoiksi, 
toisin sanoen korkeampien tasojen olennoiksi. Mutta ei ole takeita 
siitä, ettette koskaan käyttäytyisi huonosti. Tietysti ette normaalisti 
tekisi vääriä tekoja kyseisellä tasolla, koska olette nähneet totuuden. 
Mutta jos toimitte kehnosti, putoatte yhtä lailla alas. Jos teette aina 
hyviä asioita, pysytte ylhäällä ikuisesti.

Kysymys: Mistä on kyse ”henkilössä, jonka synnynnäinen perusta on 
mahtava”?

Vastaus: Määrittävät tekijät ovat seuraavanlaisia: (1) henkilöllä on hyvä 
synnynnäinen perusta; (2) hänen valaistumiskykynsä on vertaansa 
vailla; (3) hänen kykynsä sietää asioita on erinomainen; (4) hänellä 
on kiintymyksiä vain vähän, ja hän suhtautuu maailmallisiin asioihin 
kevyesti. Tätä tarkoittaa, että jollakin on mahtava synnynnäinen 
perusta. Tällaista henkilöä on vaikea löytää.

Kysymys: Pystyvätkö gongia kehittämään sellaiset ihmiset, joilla ei ole 
hyvää synnynnäistä perustaa, jos he harjoittavat Falun Gongia?

Vastaus: Ihmiset, joilla ei ole hyvää synnynnäistä perustaa, pystyvät 
kehittämään gongia, koska jokaisella on mukanaan jonkin verran 
hyvettä. Ei ole mahdollista, että jollain henkilöllä ei olisi lainkaan 
hyvettä – kukaan ei ole sellainen tapaus. Vaikka teillä ei olisi valkeaa 
ainetta, teillä on kuitenkin mustaa ainetta, ja kultivoinnin myötä 
se voidaan muuntaa valkeaksi aineeksi. Kyse on vain yhdestä 
ylimääräisestä vaiheesta. Kun olette kestäneet koettelemuksia kulti-
voinnissa, parantaneet luonteenlaatuanne ja tehneet uhrauksia, olette 
saaneet gongia. Perusedellytyksenä on kultivointi. Mestarin fǎshēnit 
ovat niitä, jotka muuntavat sen gongiksi.
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Kysymys: Kun henkilö syntyy, hänen koko elämänsä on jo järjestetty. 
Onko kovalla työllä siihen mitään vaikutusta?

Vastaus: Tietysti sillä on vaikutusta. Myös kovassa työssänne on kyse 
asiasta, joka on järjestetty, joten ette voi muuta kuin tehdä kovasti töitä. 
Kun olet tavallinen ihminen, ei merkittäviä asioita voida muuttaa.

Kysymys: Kun taivaallinen silmä ei ole avautunut, kuinka pystymme 
tietämään, ovatko saamamme viestit hyviä vai huonoja?

Vastaus: Sitä on vaikea tietää itse. Kultivointiprosessinne varrelle 
asetetaan monia ongelmia, jotka koettelevat luonteenlaatuanne. 
Fǎshēnieni tarjoama suojaus on tarkoitettu henkeänne uhkaavien 
vaarojen estämiseen. Fǎshēn ei välttämättä huolehdi tietyistä 
ongelmista, jotka teidän on ylitettävä, ratkaistava ja selvitettävä itse. 
Toisinaan kierot viestit voivat saapuessaan kertoa teille lottonumeroita, 
mutta nämä numerot eivät välttämättä ole oikeita, tai ne saattavat 
kertoa teille muita asioita, ja tämän kaiken tarkoitus on selvittää, 
kuinka suhtaudutte asiaan. Kun mielenne on kunnollinen, pahat asiat 
eivät pysty häiritsemään. Mitään ongelmia ei ole, kunhan varjelette 
luonteenlaatuanne hyvin.

Kysymys: Voimmeko tehdä harjoituksia, kun olemme emotionaalisesti 
poissa tolaltamme?

Vastaus: Kun mielialanne on huono, teidän on vaikea istua aloillenne 
ja vaientaa mielenne. Pahoihin asioihin liittyvät ajatukset kuohuvat 
mielessänne. Harjoitusten tekemisen aikana esiintyy viestejä, ja 
kun mielessänne on pahoja ajatuksia, nämä asiat tulevat mukaan 
harjoitusten tekemiseen, mikä on tehnyt harjoittamisestanne 
harhaoppista. Kuuluisa opettaja, joku suuri mestari tai elävä tantrinen 
buddha on saattanut opettaa teille tekemänne harjoitukset, mutta 
jos ette tiukasti seuraa hänen luonteenlaadun vaatimuksiaan, ette 
harjoita hänen menetelmäänsä, vaikka hän onkin opettanut sen 
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teille. Ajatellaanpa asiaa: jos harjoitatte ”seisoma-asentoa” ja tunnette 
olonne lopen uupuneeksi, mutta mielenne on kuitenkin aktiivinen ja 
ajattelee: ”Miksi se-ja-se henkilö työpaikallani on niin ilkeä? Miksi hän 
kanteli minusta?”, ”Mitä voin tehdä saadakseni palkankorotuksen?” 
tai ”Hinnat ovat nousemassa, minun pitäisi nopeasti tehdä ostoksia”, 
niin ettekö te itse harjoita omatoimisesti, alitajuisesti ja tietämättänne 
harhaoppisella tavalla? Jos siis mielialanne on huono, on parasta olla 
tekemättä harjoituksia.

Kysymys: Mikä on mittapuu ”äärimmäisen korkealle luonteen laadulle”?

Vastaus: Luonteenlaatu on seurausta kultivoinnista, eikä sillä ole 
mitään määriteltyä mittapuuta. Kaikki jää teidän selvitettäväksenne. 
Jos nyt välttämättä haluatte, että luonteenlaadulle määritellään jokin 
mittapuu, niin se on tällainen. Kun kohtaatte jonkin asian, teidän olisi 
pohdittava: ”Jos valaistunut olento kohtaisi tämän asian, millä tavoin 
hän toimisi?” Roolimallit ovat tietysti erinomaisia, mutta ne ovat 
kaikesta huolimatta tavallisten ihmisten esikuvia.

Kysymys: Meidän ei pitäisi epäillä joka ainoaa qigong-mestarin 
pitämää puhetta, mutta mitä jos törmäämme huijareihin, jotka yrittävät 
petkuttaa ihmisiltä heidän rahansa?

Vastaus: Kenties ette tule törmäämään sellaisiin. Teidän olisi ensin 
tarkasteltava heidän sanojaan ja tehtävä itsenäinen päätöksenne siitä, 
oletteko törmänneet huijariin. Qigong-mestarin kelvollisuuden voi 
määrittää tarkastelemalla hänen luonteenlaatuaan. Kuinka korkealla 
tasolla henkilön luonteenlaatu sitten onkin, yhtä korkealla on hänen 
gonginsa.

Kysymys: Kuinka hävitämme karmaa tai buddhalaisuuden sanoin 
”karmavelkaa”?

Vastaus: Kultivointi on itsessään tapa hävittää karmaa. Paras keino 
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on kohentaa luonteenlaatuanne, sillä se voi muuttaa mustan aineen 
valkeaksi aineeksi, hyveeksi, ja sitten hyve muunnetaan gongiksi.

Kysymys: Jos harjoitamme Falun Gongia, täytyykö meidän seurata 
joitakin ohjesääntöjä?

Vastaus: Suurin osa buddhalaisuuden kieltämistä asioista on niitä, 
joita mekään emme voi tehdä, mutta meillä on asiaan erilainen 
näkökulma. Emme ole munkkeja tai nunnia, ja elämme tavallisten 
ihmisten keskuudessa, joten kyse on eri asiasta. Joidenkin asioiden 
tapauksessa riittää, että niihin suhtaudutaan kevyesti. Tietysti, kun 
gong-voimanne jatkaa kasvuaan ja saavutatte äärimmäisen korkeita 
tasoja, luonteenlaatuunne kohdistuvat vaatimukset ovat vastaavasti 
äärimmäisen korkeita.

4. Taivaallinen silmä

Kysymys: Opettajan pitäessä puhettaan näin metrin korkuisen kultaisen 
sädekehän hänen päänsä yläpuolella, ja hänen takanaan oli useita pään 
kokoisia kultaisia sädekehiä.

Vastaus: Tämän [kysymyksen esittäneen] henkilön taivaallinen silmä 
on saavuttanut korkean tason.

Kysymys: Näin kultaista valoa sekoittuneena siihen viiniin, jota 
Opettajan opetuslapset sylkivät ulos antaessaan ihmisille parannus hoitoja.

Vastaus: Sanoisin, että tämä henkilö on kultivoinut varsin hyvin – hän 
pystyi näkemään ulos lähetettyjä kykyjä.

Kysymys: Onko sillä mitään vaikutusta lapseen, jos hänen taivaallinen 
silmänsä on auki? Vapauttaako avoin taivaallinen silmä energiaa?

Vastaus: Kuusivuotiaiden tai sitä nuorempien lasten on helppo saada 
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taivaallinen silmänsä avattua. Jos lapsen taivaallinen silmä avautuu, 
eikä hän harjoita, se johtaa energian vuotamiseen; mutta jonkun 
perheenjäsenen on harjoitettava. Parasta on saada hänet katsomaan 
taivaallisella silmällään kerran päivässä, mikä estää sitä sulkeutumasta 
ja samalla myös vuotamasta liikaa. Pienten lasten kannalta on parasta, 
jos he voivat kultivoida itse. Mitä enemmän he käyttävät taivaallista 
silmää, sitä enemmän energiaa vuotaa ulos; se ei vaikuta heidän 
fyysiseen kehoonsa vaan heidän kaikkein perustavanlaatuisimpiin 
asioihinsa. Jos lapsessa olevat asiat ovat kuitenkin säästyneet hyvin, 
sillä ei ole mitään vaikutusta. Se, mistä olen juuri puhunut, viittaa 
pieniin lapsiin eikä aikuisiin. Joidenkin ihmisten taivaallinen silmä 
on täysin auki, eivätkä he pelkää energian vuotamista, mutta he eivät 
pysty näkemään asioita kovin korkealla tasolla. Sen sijaan jotkut muut 
voivat nähdä hyvin korkeita tasoja, ja kun he näkevät asioita, fǎshēn tai 
korkeampi mestari antaa heille energiaa, eikä asia ole mikään ongelma.

Kysymys: Näin kultaista loistetta Opettajan kehon sekä Opettajan varjon 
yllä, mutta ne katosivat silmänräpäyksessä. Mitä tapahtui?

Vastaus: Kyse oli fǎshēnistani. Puhuessani täällä minulla on gong-
pylväs päälakeni yllä, ja se on ominainen tila sille tasolle, jolla minä 
olen. Se katosi silmänräpäyksessä, koska et osannut käyttää taivaallista 
silmääsi. Käytit fyysisiä silmiäsi.

Kysymys: Kuinka käytämme yliluonnollisia kykyjämme?

Vastaus: Pitäisin sitä ongelmana, jos käyttäisitte näitä kykyjä sota-
tieteen alalla, muulla huipputeknologian alueella tai vakoiluun. Meidän 
maailmankaikkeudellamme on tietty luonne. Jos kykyjen käyttö 
mukautuu tähän luonteeseen, silloin kyvyt toimivat, ja jos asia ei ole 
näin, kyvyt eivät toimi. Vaikka [niitä omaavaa] henkilöä pyydettäisiin 
tekemään hyviä asioita, hän ei pysty saamaan aikaan minkäänlaista 
muutosta korkeilla tasoilla. Hän saattaisi ainoastaan aistia tai tuntea 
niitä. Jos henkilö käyttää vain vähäisiä kykyjä, siitä ei ole kovin suurta 
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haittaa yhteiskunnan normaalille kehityskululle. Jos hän haluaa 
muuttaa joitakin asioita – mitä tulee todella merkittäviin asioihin, 
hänellä ei ole mitään sananvaltaa siinä, tarvitaanko häntä tekemään 
näitä asioita. Yhteiskunnan kehitys ei kulje hänen tahtonsa mukaisesti. 
Hän saattaa haluta saavuttaa joitakin asioita, mutta lopulliset päätökset 
eivät ole hänen käsissään.

Kysymys: Kuinka henkilön tietoisuus liikkuu kehon ulkopuolelle ja 
takaisin?

Vastaus: Tietoisuus, josta puhumme, poistuu kehosta yleensä päälaen 
kautta. Tietenkään se ei ole rajoittunut kulkemaan vain sieltä, ja se 
pystyy tulemaan ulos mistä tahansa kohdasta. Asia ei ole niin kuin 
joissakin menetelmissä väitetään – että sen täytyisi esimerkiksi poistua 
päälaen kautta. Se voi poistua kehosta mistä tahansa paikasta. Sama 
pätee kehoon palaamiseen.

Kysymys: Taivaallisen silmän alueella on punaista valoa, jossa on 
keskellä musta reikä. Se on puhkeamassa nopeasti kukkaan. Onko 
taivaallinen silmäni avautumassa? Toisinaan näen näiden lisäksi tähtien 
valoa ja salamointia.

Vastaus: Kun näette tähtien valoa, taivaallinen silmä on lähellä 
avautumistaan. Kun näette salamointia, se on melkein kokonaan 
avautunut.

Kysymys: Näin Opettajan pään ja kehon yläpuolella punaisia ja vihreitä 
sädekehiä. Mutta kun suljin silmäni, en pystynyt näkemään mitään. 
Näinkö ääreisnäön avulla?

Vastaus: Et käyttänyt ääreisnäköä. Kyse oli vain siitä, ettet tiennyt, 
kuinka nähdä silmät suljettuina, joten onnistuit vain silmät auki. 
Usein ihmiset eivät tiedä, kuinka käyttää jo auennutta taivaallista 
silmäänsä. Toisinaan he näkevät asioita vahingossa silmät auki, mutta 
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kun he haluavat katsoa asioita kunnolla, he alkavat itse asiassa käyttää 
[fyysisiä] silmiään, joten asiat katoavat jälleen. Kun ette kiinnitä niihin 
huomiota, näette ne uudelleen.

Kysymys: Tyttäreni näkee taivaalla joitakin ympyröitä, mutta hän 
ei osaa selittää asiaa selvästi. Pyysimme häntä vilkaisemaan Falun-
symbolia, ja hän sanoi, että kyse oli siitä. Onko hänen taivaallinen 
silmänsä todella auki?

Vastaus: Kuusivuotiaiden tai sitä nuorempien lasten taivaallinen silmä 
voi avautua, kun he kerran vilkaisevat Falun-symboliamme. Mutta 
teidän [aikuisten] ei pitäisi tehdä niin. Lapset pystyvät näkemään sen.

Kysymys: En tiedä, kuinka käyttää avautunutta taivaallista silmääni. 
Voisiko Opettaja ystävällisesti selittää?

Vastaus: Kun taivaallinen silmä on avautunut kokonaan, tiedätte 
kuinka käyttää sitä, vaikka ette olisi tienneet sitä aiemmin. Kun se 
on kirkas ja helppokäyttöinen, jopa ne henkilöt, jotka eivät osanneet 
käyttää sitä, tietävät kuinka se tapahtuu. Näkeminen taivaallisella 
silmällä tapahtuu ilman intentiota. Kun haluatte katsoa jotakin 
tarkemmin, olette tahattomasti vaihtaneet [fyysisiin] silmiinne ja 
käytätte näköhermoa. Siksi ette pysty enää näkemään sillä.

Kysymys: Kun taivaallinen silmä on auki, voimmeko nähdä koko 
maailmankaikkeuden?

Vastaus: Taivaallisen silmän avaamiseen liittyy tasoja. Toisin sanoen 
riippuu tasostanne, kuinka paljon voitte nähdä asioiden todellisesta 
tilasta. Taivaallisen silmän avautuminen ei tarkoita, että voitte nähdä 
kaikki asiat maailmankaikkeudessa. Mutta asteittain kohotatte 
tasoanne tulevan kultivoinnin myötä aina siihen asti, että saavutatte 
valaistumisen. Siinä vaiheessa pystytte näkemään useampia tasoja. 
Kuitenkaan siinäkään vaiheessa ei ole takeita siitä, että näkisitte 
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koko maailmankaikkeuden totuuden. Sakyamuni kohotti jatkuvasti 
tasoaan, kun hän opetti omana aikanaan, joten aina uuden tason 
saavuttaessaan hän huomasi, että hänen aiemmin opettamansa 
asiat eivät olleet lopullisia. Hänen puheensa muuttuivat jälleen 
seuraavalla tasolla. Siksi hän lopulta sanoi: ”Mikään dharma (Fa) 
ei ole lopullinen.” Jokaisella tasolla on omat lakinsa. Jopa hänen oli 
mahdotonta nähdä koko maailmankaikkeuden todellista olemusta. 
Keskimääräisten ihmisten näkökulmasta ajatus siitä, että joku pystyisi 
tässä maailmassa kultivoimaan Tathagatan tasolle, on käsittämätön. He 
tietävät vain Tathagatan tasosta, eivätkä he tiedä, että vielä korkeampia 
tasoja on olemassa, joten he eivät pysty tietämään tai hyväksymään 
korkeammille tasoille kuuluvia asioita. Tathagata on ainoastaan hyvin 
vähäinen Buddha-Fa’n taso. Siihen viittaa sanonta ”Suuri Laki on 
rajaton”.

Kysymys: Ovatko ne asiat, joita näemme kehossasi, todella olemassa?

Vastaus: Totta kai ne ovat todella olemassa – kaikki ulottuvuudet 
koostuvat materiasta. Kyse on vain siitä, että niiden rakenteet ovat 
erilaisia kuin meidän [ulottuvuutemme].

Kysymys: Ennakkoaavistukseni tulevaisuudesta osoittautuvat usein 
todellisiksi.

Vastaus: Tässä on kyse ”ennustamisen” kyvystä, josta olemme 
puhuneet. Kyse on itse asiassa kohtalon tietämisen kyvyn alemmasta 
tasosta. Kultivoimamme gong sijaitsee eri ulottuvuudessa, jossa ei 
ole ajan ja paikan käsitteitä; välimatkan tai ajan pituudella ei ole 
merkitystä.

Kysymys: Miksi harjoituksen aikana ilmenee värikkäitä ihmisiä, taivasta 
ja kuvia?

Vastaus: Taivaallinen silmäsi on avautunut. Näkemäsi asiat kuuluvat 
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toiseen ulottuvuuteen. Kyseinen ulottuvuus on kerrostunut, joten 
kenties olet nähnyt yhden sen tasoista. Kyse on niin kauniista asioista.

Kysymys: Kuulin harjoituksen aikana kovan äänen ja tunsin ikään kuin 
kehoni olisi haljennut auki. Ymmärsin yhtäkkiä monia asioita. Miksi?

Vastaus: Joidenkin ihmisten on helpompi kokea tällaista. Kyse on 
prosessista, jossa osa kehosta räjähtää ja avautuu. Saavutit joissakin 
suhteissa valaistumisen. Se luokitellaan asteittaiseksi valaistumiseksi. 
Kun olet saanut yhden kultivointitason päätökseen, osa siitä räjähtää 
ja avautuu. Tämä kaikki on täysin normaalia.

Kysymys: Toisinaan minusta tuntuu siltä kuin en pystyisi liikkumaan. 
Mistä se johtuu?

Vastaus: Kultivoinnin alkuvaiheessa voitte yhtäkkiä tuntea, ettette voi 
liikuttaa kättänne tai jotakin osaa kehostanne. Mistä se johtuu? Siitä, 
että olette saaneet kyvyn, jota kutsutaan ”jähmettäväksi gongiksi”. Se 
on yksi synnynnäisistä kyvyistänne ja hyvin voimakas. Kun joku on 
toiminut väärin ja pakenee paikalta, voitte sanoa ”jähmety”, ja hän 
jähmettyy välittömästi paikoilleen.

Kysymys: Koska voimme aloittaa parannushoitojen antamisen muille? 
Minulla oli tapana hoitaa muiden sairauksia, ja sillä oli jonkin verran 
vaikutusta. Jos Falun Gongia opittuani ihmiset tulevat luokseni 
hoidettaviksi, voinko antaa heille hoitoja?

Vastaus: Mitä tulee tällä luentosarjalla oleviin ihmisiin – riippumatta 
siitä, millaisia menetelmiä olette harjoittaneet, kuinka kauan olette 
niitä harjoittaneet, tai oletteko saavuttaneet tason, jolla kykenette 
parantamaan ihmisiä – tällä alatasolla en halua teidän hoitavan 
ihmisiä, koska ette itsekään tiedä, minkä tilan olette saavuttaneet. Jos 
pystyitte aiemmin parantamaan joitakin ihmisiä, se saattoi aiheutua 
siitä, että sillä hetkellä oikeamielisillä ajatuksillanne oli vaikutusta, 
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tai kenties ohikulkeva mestari auttoi teitä, koska olitte tekemässä 
hyvää tekoa. Mutta vaikka kultivoinnin myötä kehittämänne energia 
voi auttaa teitä tekemään jotakin, se ei pysty suojelemaan teitä. Kun 
olette hoitamassa jotakuta, olette samassa kentässä kuin potilas. Ajan 
myötä potilaan musta qi tekee teistä sairaampia kuin hän itse. Jos 
kysytte potilaalta, onko hän parantunut, hän vastaa olevansa hieman 
paremmassa kunnossa. Minkälaista hoitoa sellainen oikein on? Jotkut 
qigong-mestarit sanovat: ”Tulkaa jälleen huomenna ja taas sitä 
seuraavana päivänä. Järjestämme muutamia parannusistuntoja.” Ja 
tällainen henkilö tekee sitä ”jaksoissa”. Eikö se ole petollista? Eikö 
olisi mahtavaa, jos voisitte pidättäytyä hoitojen antamisesta, kunnes 
saavutatte korkeamman tason? Kenelle vain annattekin hoitoa, hän 
paranee. Kuinka hyvältä se tuntuukaan! Jos olette kehittäneet ei-niin-
alhaisen tason gongia, ja jos teidän on aivan välttämättä annettava 
hoitoa, avaan lukot käsistänne ja tuon esille parannuskykynne. Mutta 
jos teidän on määrä kultivoida korkeille tasoille, minusta on parasta, 
että pysytte erossa sellaisista asioista. Jotkut opetuslapsistani antavat 
parannushoitoja, minkä tarkoitus on promotoida Dafaa ja osallistua 
eräisiin yhteiskunnallisiin tapahtumiin. He ovat minun lähelläni ja 
minun kouluttamiani, joten heitä suojellaan, eikä ongelmia ilmene.

Kysymys: Jos olemme kehittäneet yliluonnollisia kykyjä, voimmeko 
kertoa asiasta muille?

Vastaus: Ei ole mikään ongelma, jos kerrotte asiasta muille Falun 
Gongin harjoittajille – edellyttäen, että olette vaatimattomia. 
Harjoitatte yhdessä siitä syystä, että voitte jakaa kokemuksia ja keskus-
tella asioista. Tietysti, jos kohtaatte ulkopuolisia, joilla on kykyjä, 
voitte kertoa heille. Sillä ei ole väliä, kunhan ette kerskaile. Kohtaatte 
ongelmia, jos haluatte kerskua omalla kyvykkyydellänne. Jos kerskutte 
kauan, kykynne katoavat. Mutta jos sen sijaan haluatte vain puhua 
qigongin ilmiöistä ja keskustella asioista, eikä siihen sekoitu omia 
sopimattomia ajatuksianne, sanoisin, ettei mitään ongelmaa ole.
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Kysymys: Buddhalaiset puhuvat ”Tyhjyydestä” ja taolaiset ”Olematto-
muudesta”. Kuinka meidän pitäisi puhua näistä asioista?

Vastaus: Buddhalainen ”Tyhjyys” ja taolainen ”Olemattomuus” ovat 
heidän kultivointimenetelmilleen ominaisia asioita. Tietysti myös 
meidän on saavutettava kyseinen taso. Puhumme tarkoituksellisesta 
kultivoinnista ja tahattomasta gongin saamisesta. Kultivoimme 
luonteenlaatua ja hankkiudumme eroon kiintymyksistä, joten 
lopputulokset ovat yhtä lailla tyhjyys ja olemattomuus. Mutta me 
emme millään erityisellä tavalla painota niitä. Koska elätte aineellisessa 
maailmassa, teillä on oltava elantonne ja uranne. Teidän on tehtävä 
erilaisia asioita. Asioiden tekemiseen liittyy väistämättä kysymys siitä, 
ovatko ne hyviä vai huonoja. Mitä meidän tulisi tehdä? Kultivoimme 
luonteenlaatua (xīnxìng), ja se on meidän menetelmämme merkittävin 
piirre. Kunhan ajatuksenne ovat oikeamielisiä ja tekemänne asiat 
mukautuvat meidän vaatimuksiimme, luonteenlaadun kanssa ei 
ilmene ongelmia.

Kysymys: Kuinka pystymme tuntemaan yliluonnollisten kykyjemme 
kasvun?

Vastaus: Jos kultivoinnin alkuvaiheessa kehitätte kykyjä, pystytte 
tuntemaan sen. Jos ette vielä ole kehittäneet kykyjä, mutta kehonne 
on herkkä, pystytte mahdollisesti tuntemaan sen. Jos asia ei ole 
kummallakaan mainitulla tavalla, teillä ei ole mitään keinoa saada sitä 
selville. Voitte ainoastaan jatkaa kultivointianne tiedostamatta niitä. 
Oppilaistamme 60–70 prosentilla on taivaallinen silmä avautunut. 
Tiedän heidän pystyvän näkemään. Vaikka he eivät sano mitään, he 
tarkastelevat asioita avoimin silmin. Miksi pyydän teitä harjoittamaan 
yhdessä? Haluan teidän jakavan kokemuksia ja keskustelevan ryhmässä. 
Mutta ollaksenne vastuullisia meidän menetelmäämme kohtaan 
teidän ei pitäisi puhua kevytmielisesti ryhmän ulkopuolella. Asioiden 
jakaminen keskenämme ja edistyminen yhdessä on aivan hyväksyttävää.
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Kysymys: Miltä fǎshēn näyttää? Onko minulla fǎshēneja?

Vastaus: Henkilön fǎshēn [”lakikeho”] näyttää samalta kuin kyseinen 
henkilö. Sinulla ei tällä hetkellä ole fǎshēneja. Kun kultivointisi 
saavuttaa tietyn tason, olet saanut maallisen Fa’n kultivoinnin 
päätökseen ja siirryt äärimmäisen korkealle tasolle. Vasta sitten kehität 
fǎshēneja.

Kysymys: Kun luentosarja on ohi, kuinka kauan Opettajan fǎshēnit 
pysyttelevät mukanamme?

Vastaus: Kun oppilas alkaa äkillisesti kultivoida korkeampia asioita, se 
merkitsee hänelle suurta käännekohtaa. En viittaa hänen ajattelussaan 
tapahtuviin muutoksiin vaan hänen koko persoonaansa. Näin ollen, 
kun tavallinen ihminen saa asioita, joita hänen ei ole tarkoitus saada 
tavallisena ihmisenä, asia muuttuu vaaralliseksi ja hänen elämänsä on 
uhattuna. Fǎshēnieni on suojeltava häntä. Jos en pystyisi tekemään 
sitä ja levittäisin silti Fa’ta, se vastaisi ihmisten vahingoittamista. 
Monet qigong-mestarit pelkäävät kultivoinnin opettamista ja tällaisen 
asian tekemistä, koska he eivät pysty kantamaan vastuuta niistä 
velvollisuuksista, joita siihen liittyy. Fǎshēnini suojaavat teitä aina 
valaistumiseenne asti. Jos kuitenkin lopetatte puolivälissä, fǎshēnit 
jättävät teidät omasta tahdostaan.

Kysymys: Opettaja sanoo: ”Ihmiset, joiden synnynnäinen perusta on 
keskinkertainen, eivät kultivoi harjoitusten vaan luonteenlaadun kautta.” 
Onko oikein sanoa, että kunhan henkilön luonteenlaatu on korkea, hän 
pystyy saavuttamaan Aidon Hedelmän tekemättä harjoituksia?

Vastaus: Teoriassa se pitää paikkansa. Kunhan kultivoitte luonteen-
laatuanne, hyvettä voidaan muuntaa gongiksi. Mutta teidän on 
pidettävä itseänne kultivoijina. Jos ette tee niin, ainoa asia, jonka 
voitte saavuttaa, on hyveen jatkuva karttuminen. Pystyisitte kenties 
keräämään suuren määrän hyvettä – kartuttamaan hyvettä pysymällä 
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vankkumattomasti oikeamielisinä. Vaikka siinä tapauksessa pitäisitte 
itseänne kultivoinnin harjoittajina, ette pystyisi edistymään 
pitemmälle, koska ette olisi oppineet korkeampien tasojen Fa’ta. 
Kuten tiedätte, olen paljastanut monia asioita. Ilman Opettajan 
suojelusta on vaikea kultivoida korkeammille tasoille. Ette pystyisi 
päivääkään kultivoimaan kohti korkeampia tasoja. Näin ollen 
valaistumisen saavuttaminen ei ole niin helppoa. Kuitenkin sen 
jälkeen, kun luonteenlaatunne on parantunut, pystytte mukautumaan 
maailmankaikkeuden luonteeseen.

Kysymys: Mikä periaate on ”kaukoparannuksen” taustalla?

Vastaus: Se on yksinkertaista. Maailmankaikkeus voi laajentua 
tai kutistua, ja niin voivat myös yliluonnolliset kyvyt. Minä pysyn 
alkuperäisessä paikassa enkä liiku, mutta ulos lähetetyt kyvyt voivat 
saavuttaa sairaita henkilöitä jopa Yhdysvalloissa asti. Parantaakseni 
henkilön voin joko vapauttaa hänen luokseen kykyjä tai suoraan kutsua 
hänen sielunsa tulemaan tänne. Sillä tavoin kaukoparannus toimii.

Kysymys: Pystymmekö tietämään, kuinka monia yliluonnollisia kykyjä 
tulee kehittymään?

Vastaus: Kykyjä on olemassa yli kymmenentuhatta erilaista. Ei ole 
tärkeää tietää, kuinka monia niitä on tarkalleen. Tämän idean ja 
tämän Fa’n tunteminen riittää. Loppu jää teidän kultivoitavaksenne. 
Liian monien asioiden tietäminen ei välttämättä ole teille hyväksi. 
[Perinteisesti] mestari etsii opetuslapsen ja hyväksyy hänet, mutta 
opetuslapsi ei tiedä mitään, eikä hänelle myöskään kerrottaisi asiasta. 
On hänen tehtävänsä saada asiat selville.

Kysymys: Kun suljen silmäni luennolla, pystyn näkemään sinut lavalla 
opettamassa. Yläkehosi on musta. Myös kirjoituspöytä on musta. 
Takanasi oleva vaate on vaaleanpunainen. Toisinaan olet vihreän valon 
ympäröimä. Mitä on tapahtumassa?
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Vastaus: Asia liittyy siihen, millä tasolla olet. Kun taivaallinen silmä on 
juuri avautunut, näette valkoisen mustana ja mustan valkoisena. Sitten, 
kun tasonne on kohentunut hieman, kaikki näkemänne on valkoista. 
Myöhemmän kehityksen jälkeen pystytte erottamaan kaikki värit.

5. Koettelemukset

Kysymys: Ovatko kohtaamaamme koettelemukset Mestarin oppilailleen 
järjestämiä?

Vastaus: Niin voi sanoa. Ne suunnitellaan luonteenlaatunne 
parantamiseksi. Oletetaan, ettei luonteenlaatunne ole saavuttanut 
vaadittua tasoa: pystyisittekö silloin valaistumaan menestyksellisesti? 
Jos peruskoulun oppilas lähetettäisiin yliopistoon, kävisikö se 
päinsä? Enpä usko! Jos antaisimme teidän kultivoida korkeammalle 
tasolle, kun luonteenlaatunne ei ole aidosti parantunut – kun ette 
pystyisi suhtautumaan mihinkään kevyesti ja kun ette pystyisi 
pidättäytymään mistään – niin kenties aloittaisitte jostain pikkuasiasta 
riidan valaistuneiden olentojen kanssa. Sellaista ei hyväksytä! Siksi 
painotamme luonteenlaatua niin paljon.

Kysymys: Mitä eroa on kultivoijan koettelemuksilla ja niillä, joita 
tavalliset ihmiset käyvät läpi?

Vastaus: Eroa ei ole kovin paljon. Teidän koettelemuksenne 
järjestetään sen polun mukaisesti, joka teillä on kultivoijina. Tavalliset 
ihmiset maksavat tavallisten ihmisten karmaa, joten heillä kaikilla on 
koettelemuksia. Mutta kultivoijana oleminen ei tarkoita, että olisitte 
vapaita koettelemuksista ja että kyseinen henkilö taas ei olisi, koska 
hän on tavallinen ihminen. Molemmissa tapauksissa asia on samoin. 
Kyse on vain siitä, että teidän koettelemuksenne on järjestetty 
luonteenlaatunne parantamiseksi, kun taas hänen koettelemuksensa 
on järjestetty karmavelan maksamiseksi. Totuus on se, että 
koettelemukset ovat henkilön omaa karmaa, jota käytän parantamaan 
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opetuslapsen luonteenlaatua.

Kysymys: Ovatko koettelemukset samankaltaisia kuin ne 81 koettele-
musta, jotka sattuivat ”matkalla Länteen” hakemaan pyhiä kirjoituksia?

Vastaus: Niillä on joitakin samankaltaisuuksia. Kultivoinnin 
harjoittajien elämä on järjestetty ennalta. Teillä ei ole liikaa eikä liian 
vähän koettelemuksia, eikä niitä välttämättä ole 81 kappaletta. Se 
riippuu siitä, kuinka korkealle pystytte kultivoimaan synnynnäisen 
perustanne ansiosta. Asia on suunniteltu sen tason mukaan, jonka 
kykenette saavuttamaan. Kultivoijat kokevat prosessin, jossa he 
luopuvat kaikesta siitä, jota tavallisilla ihmisillä on mutta jota kultivoijilla 
ei pitäisi olla. Se on todella rankkaa. Keksimme keinoja saadaksemme 
teidät luopumaan kaikista asioista, joista teidän on vaikea päästää irti. 
Sillä tavoin parannatte luonteenlaatuanne koettelemusten myötä.

Kysymys: Mitä jos harjoittaessamme jotkut ihmiset yrittävät 
vahingoittaa meitä?

Vastaus: Falun Gongissa ei pelätä muiden ihmisten aiheuttamaa 
vahinkoa. Alkuvaiheessa fǎshēnini suojelevat teitä, mutta se ei tarkoita, 
ettette kohtaa yhtään mitään. Kyse ei ole sellaisesta asiasta, että 
pystyisitte kehittämään gongia vain istumalla koko päivän sohvalla 
siemaillen teetä. Toisinaan, kun kohtaatte koettelemuksia, kutsutte 
nimeäni ja näette minut vierellänne. Mahdollisesti en kuitenkaan auta 
teitä, koska teidän on ylitettävä kyseinen koettelemus itse. Autan teitä 
kuitenkin silloin, kun olette todella vaarassa. Tavallisesti todellista 
vaaraa ei kuitenkaan ole, koska polkunne on muutettu, eikä minkään 
sallita tapahtuvan sattumalta.

Kysymys: Kuinka meidän tulisi suhtautua koettelemuksiin?

Vastaus: Olen painottanut asiaa kerta toisensa jälkeen: varjelkaa 
luonteenlaatuanne! Jos pystytte varmistamaan, ettette hoida asioita 
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väärin, tämä asia on kunnossa. Ja tämä pätee erityisesti silloin, kun 
joku loukkaa jostain syystä omia etujanne, sillä jos taistelette häntä 
vastaan niin kuin tavallinen ihminen, te olette tavallisia ihmisiä. Olette 
kultivoinnin harjoittajia, joten teidän ei tulisi suhtautua asiaan sillä 
tavoin. Kohtaamanne asiat, jotka koettelevat luonteenlaatua, on 
tarkoitettu luonteenlaatunne parantamiseen. Tarkoitus on nähdä, 
kuinka suhtaudutte niihin ja pystyttekö ylläpitämään ja parantamaan 
luonteenlaatuanne kyseisen asian myötä.

6. Ulottuvuudet ja ihmiskunta

Kysymys: Kuinka monta ulottuvuutta on maailmankaikkeudessa?

Vastaus: Tietojeni mukaan ulottuvuuksien kerrosten määrä maailman-
kaikkeudessa on lukematon. Mitä tulee muiden ulottuvuuksien 
olemassaoloon sekä siihen, mitä näissä ulottuvuuksissa on ja keitä 
niissä asustaa, asiaa on hyvin vaikea ymmärtää nykyisin tieteellisin 
keinoin. Nykyaikainen tiede ei vielä ole saanut niistä aineellisia 
todisteita. Kuitenkin jotkut qigong-mestarit sekä kykyjä omaavat 
ihmiset pystyvät näkemään muita ulottuvuuksia. Tämä johtuu siitä, 
että muita ulottuvuuksia voi nähdä vain taivaallisella silmällä eikä 
ihmisen fyysisillä silmillä.

Kysymys: Kuuluvatko kaikki ulottuvuudet Zhēn–Shàn–Rěn -luonteen 
piiriin?

Vastaus: Kyllä, kaikki ulottuvuudet kuuluvat Zhēn–Shàn–Rěn 
-luonteen piiriin. Ne, jotka mukautuvat tähän luonteeseen, ovat hyviä, 
kun taas sitä vastaan rikkovat ovat pahoja. Ne, jotka sulautuvat siihen, 
saavuttavat Taon.

Kysymys: Mistä alkuperäinen ihmiskunta on peräisin?

Vastaus: Alkuperäisessä maailmankaikkeudessa ei ollut yhtä 
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paljon pysty- tai vaakasuuntaisia tasoja. Se oli varsin puhdas. 
Sen kehityskulun ja liikkeen myötä syntyi elämää. Kyse oli siitä, 
mitä nimitämme kaikkein alkuperäisimmäksi elämäksi. Se oli 
yhdenmukaista maailmankaikkeuden kanssa, eikä mitään pahaa 
ollut olemassa. Yhdenmukaisuus maailmankaikkeuden kanssa 
tarkoitti, että se oli samanlaista kuin maailmankaikkeus, ja sillä oli 
kaikkia niitä kykyjä, joita maailmankaikkeudessakin esiintyi. Kun 
maailmankaikkeus kehittyi ja kasvoi, ilmaantui joitakin taivaallisia 
paratiiseja. Myöhemmin ilmaantui yhä useampia elämiä. Tämän 
alatasomme käsitteillä ilmaistuna muodostui sosiaalisia ryhmiä, joissa 
kehittyi keskinäistä vuorovaikutusta. Tämän kehitysprosessin kuluessa 
jotkut muuttuivat ja hairahtuivat yhä kauemmas maailmankaikkeuden 
luonteesta. Heistä tuli vähemmän hyviä, ja niinpä heidän yliluon-
nolliset kykynsä heikkenivät. Näin ollen kultivoijat painottavat 

”palaamista totuuteen”, mikä tarkoittaa paluuta alkuperäiseen tilaan. 
Mitä korkeampi taso, sitä mukautuneempi se on maailmankaikkeuteen 
ja sitä voimakkaampia ovat sen luontaiset kyvyt. Siihen aikaan 
joistakin elämistä tuli maailmankaikkeuden kehityksen myötä pahoja, 
eikä heitä kuitenkaan voitu tuhota. Niinpä laadittiin suunnitelmia, 
jotta he pystyisivät kohentamaan itseään ja mukautumaan jälleen 
maailmankaikkeuteen. Heidät lähetettiin alemmalle tasolle kestämään 
joitakin koettelemuksia ja kohentamaan itseään. Myöhemmin tälle 
tasolle tuli lisää väkeä. Sitten kyseisellä tasolla tapahtui jakautuma. 
Ne, joiden luonteenlaatu oli heikentynyt, eivät voineet enää jäädä tälle 
tasolle, ja niinpä luotiin toinen, vielä alempi taso. Asia eteni tällä tavoin 

– yhä alemmat tasot erkanivat asteittain – aina siihen asti, kunnes 
ihmiskunnan tänä päivänä asuttama taso luotiin. Tämä on nykypäivän 
ihmiskunnan alkuperä.


