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Fa-lun-kung jako reprezentant čínské duchovní tradice u nás

Zdeněk Vojtíšek

Fa-lun-kung je jednou z metod kultivace čchi1 v lidském těle2 
a zároveň volné společenství těch, kdo tuto metodu praktikují 
a kdo spolu s metodou přijímají – ve větší či menší míře – 
také nauku tvůrce metody a duchovního učitele Li Chuang-ťi. 
Metoda i nauka se na Západ rozšířily především v důsledku 
těžkého pronásledování, jímž praktikující v Číně trpí, protože 
zájem o metodu a nauku se může stát vyjádřením solidarity 
s oběťmi represí. Fa-lun-kung má své příznivce i u nás.

ČCHI
I CHARAKTER

t é m a

Poznámky
 1 Vymazal, Josef – Tuháček, Milan:  Akupunktura: teo-

retická i praktická studie se zaměřením k neurologii. 
Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1965. 

 2 Kajdoš, Václav: Kovem a ohněm. Praha: Pressfoto 
1974. Další vydání Praha: Panorama 1987. Rozšířeno 
vyšlo pod názvem Akupunktura, akupresura a čínská 
gymnastika, aneb, Kovem a ohněm, Praha: Ivo Želez-
ný, 1997.

 3 Kajdoš, Václav:  Základy tradiční akupunktury. Brno: 
Ústav pro další vzdělávání stř. zdravot. pracovníků, 
1985.

 4 Jonáš, Josef: Křížovka života: moudrost orientální me-
dicíny a dnešek. Ústí n. L.: Severočeské nakladatelství, 
1988; další vydání Ústí n. L.: Severočeské nakladatel-
ství Dialog, 1990; Litvínov: Dialog 1990, 1991; Pra-
ha: Eminent, 1993, 1996; Křížovka života v obrazech 
MUDr. Josefa Jonáše, Praha: Institut celostní medicí-
ny MUDr. Josefa Jonáše 1997.

 5 Viz rovněž http://www.cinskamedicina.cz/.
 6 Vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovny nehradí 

léčení pomocí tradiční čínské medicíny, ani akupunk-

ð Dokončení z předchozích stran. 

Jana Arcimovičová (*1958) je redaktorkou časopi-
su zaměřeného na zdravý životní styl a doplňky vý-
živy. Ve svých knihách a článcích se zaměřuje na by-
linnou léčbu, tradiční čínskou medicínu a dietetiku. 

turu, rostlinné léky či masáže, musí si jejich klientela 
v některých případech připravit větší sumu na úhra-
du všech procedur.

 7 Podrobněji viz http://www.tcmbohemia.cz/.
 8 Ando, Vladimír: Klasická čínská medicína. Základy 

teorie I. Hradec Králové: Svítání, 1995.
 9 Ando, Vladimír: Klasická čínská medicína. Základy te-

orie II. Hradec Králové: Svítání, 1996; Klasická čínská 
medicína. Základy teorie III. Hradec Králové: Svítá-
ní, 1997; Klasická čínská medicína. Základy teorie IV. 
Hradec Králové: Svítání, 1999; Klasická čínská medi-
cína. Základy teorie V. Hradec Králové: Svítání, 2001.

 10 Další vydání tamtéž 1995; 1997; 1999; 2001; 2004.
 11 Další vydání 2. dílu 2000; 2004. 3. dílu 2000; 2004. 4. 

dílu 2001; 5. dílu 2004.
 12 Ando, Vladimír: Farmakologie klasické čínské medi-

cíny. Hradec Králové: Svítání, 2007.

teriálních hodnotách nebo nadpři ro ze ných 
schop nos tech.

Třetím pilířem kultivační 
praxe je studium spisů (Fa-lun-
kung a Čuan Fa-lun10) a před-
nášek mistra Li. Podle nich lid-
ské by tosti pocházejí z vyšších 
úrov ní, ale nesplňují mrav ní zá-
kon vesmíru, a kle sli proto až 

na Zemi. Mravní úroveň civilizace je tak 
nízká, že jí hrozí zánik. V nadcházející 
apokalypse je jedinou cestou pro lidstvo 
kul tivace do souladu s vesmírným záko-
nem. Kromě hlavních motivů taoistické 
a buddhistické tradice nacházejí v Lio-
vě nauce místo též křesťanské prvky i po-
pulární představy o Atlantidě, UFO apod. 

Disciplinovanou praxí fyzických cviče-
ní, prací na vlastním charakteru a čtením Li-
ových spisů je možné odstraňovat karmu, 
a tak prožívat uzdravení i du chov ní trans-
formaci. Tu může doprovázet zážitek vlo-
žení kola Zákona (fa-lun) do oblasti břicha. 
Toto kolo má pohlcovat a přeměňovat ener-
gii z vesmíru.11 

O vesmírnou energii jde v metodě fa-
lun-kung ostatně nejvíce – do jaké míry 
je západními příznivci metody přijímáno 
i Liovo učení, zůstává samozřejmě otázkou.

n

Poznámka
Podstatně více o metodě fa-lun-kung, hnutí Fa-lun-kung 
i jeho pronásledování v Číně je v autorově knize Nová nábo-
ženská hnutí a kolektivní násilí, L. Marek, Brno, str. 169-188.  

Na obrázku nahoře je symbol vesmírného kola Zákona.

Poznámky
 1 Pojmu „čchi“ může být rozuměno jako kosmické energii, 

živoucí, všepronikající síle, která má – podle taoistické 
antropologie – pokud možno volně proudit po svých dra-
hách (meridiánech) v člověku. Doslova: vzduch, pára, 
dech, éter, energie; též temperament, síla, atmosféra. - 
Lexikon východní mou drosti. Buddhismus, hinduismus, 
taoismus, zen. Přeložil Vladimír Liščák a kol. Votobia, 
Olomouc, 1996, str. 88.

 2 Souhrnně jsou tyto metody novodobě označovány jako 
čchi-kung. 

 3 Anglický přepis jeho jména je Li Honghzi. Tento přepis 
používají i čeští praktikující fa-lun-kung.

 4 Rok narození mistra Li není s určitostí znám. Li Chuang-
ťi udává 13. 5. 1951, což je ovšem pravděpodobně sym-
bolické datum, odkazující na Buddhu. Podle čínských 
úřadů se Li narodil roku 1952.

 5 V českém vydání: LI Honghzi, Falun Gong. Qigong Kola 
Zákona, Vodnář, Praha 2006. Kniha je dostupná na in-
ternetové adrese http://www.falundafa.org/czech/litera-
tura.html.

 6 Alternativním názvem je Fa-lun ta-fa. Čeští příslušníci 
hnutí dávají přednost anglickému přepisu Falun Gong, 
resp. Falun Dafa.

 7 „Buddha natahuje tisíc rukou“, „Falun pozice ve stoji“, 
„Pronikání mezi dvěma kosmic kými extrémy“, „Falun 
Nebeský oběh“ a „Zesilování božských sil“. - LI Hong-
hzi, Falun Gong… str. 96-132.

 8 „Karma se vytvořila tím, že člověk konal špatné skut-
ky v tomto životě nebo v životech minulých.“ – Tam-
též, str. 81. 

 9 Tamtéž, str. 86.
 10 V českém vydání: LI, Hongzhi, Zhuan Falun. Otáčení 

Kola Zákona, Vodnář, Praha 2006.
 11 LI Honghzi, Falun Gong…str. 49.

Zdravotně duchovní kultivač-
ní metody čchi-kung zažíva-
ly v Čínské lidové republi-
ce od 80. let minulého stole-
tí velký rozkvět. Roku 1992 
vznikla na severovýchodě 
Číny další z těchto metod, 
fa-lun-kung, a to díky státní-
mu úředníkovi Li Chuang-ťi3 
(*1951 nebo 1952).4 Tehdy 
vyšla první verze jeho knihy Fa-lun-kung5 
a Li se vydal na turné, na němž svou me-
todu představoval. Ve městech, kde Li vy-
učoval, spontánně vznikaly skupiny prak-
tikujících fa-lun-kung a studujících Lio-
vu knihu a přednášky. Jejich počet byl již 
roku 1994 odhadován v řádu jednotek, či 
dokonce desítek milio nů. Vzniklo tak hnu-
tí Fa-lun-kung.6

Metoda fa-lun-kung obsahuje pět cvi-
čebních souborů,7 které mají být prová děny 
přesně, rytmicky a plynule nejraději na čis-

tém místě a v klidném pro-
středí. K ochraně i k získání 
klidné mysli je doporučeno 
myslet na mistra Li a vyslo-
vovat jeho jméno. Při cvičení 
vzniká z dlouhého setrvávání 
v předepsaných pozicích bo-
lest, kterou praktikující chá-
pou jako znamení toho, že je 
odstraňována karma.8 Ochota 

snášet tuto bolest, ale i jiné formy utrpení 
(v českých textech je tato ochota označo-
vána jako „snášenlivost“) je tak ústředním 
pojmem mravního rozměru metody fa-lun-
kung – kultivace charakteru. Utrpení pomá-
há „pravému já“ spojovat se s mravním zá-
konem vesmíru, vyjádřenému vlast nost mi 
Pravdivost - Soucit - Snášenlivost.9 Kulti-
vace charakteru spočí vá v roz  víjení těch-
to vlastností a v ovládnutí přirozených lid-
ských připoutání - jsou ji mi např. touha po 
slávě, po sexu, po konzumaci masa, po ma-
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ZUŠLECHŤOVÁNÍM PROTI PERZEKUCI
Rozhovor s Milanem Kajínkem, šéfredaktorem časopisu Velká Epocha.

V těchto dnech vychází kniha čínského právníka Kao Č’-šenga „Za Čínu spravedlivější“. Kao 
Č’-šeng v ní popisuje, že kromě mnoha jiných utlačovaných obhajoval před čínskými úřady 
i praktikující fa-lun-kung (čeští praktikující důsledně používají přepis falun gong). Existuje spo-
jení českého společenství Fa-lun-kung s vydáním této knihy?
Na začátku musím vysvětlit jednu věc. Moje pochopení falun gongu je toto: falun gong se věnuje roz-
voji těla a mysli. Je to škola, která má vlastní systém postupů pro zušlechťování těla (zdraví) a mysli 
(charakteru), to jest cvičení a morální principy Pravda – Soucit - Snášenlivost. Metoda falun gong se 
zaměřuje pouze na rozvoj těla a mysli. Pokud jde o souvislost knihy Kao Č’-šenga a Falun Gongu - je 
v tom, že Kao obhajoval praktikující Falun Gongu v Číně, a proto ho zatkli a mučili, přesto, že to byl 
slavný a známý právník. Kniha objasňuje mnohé události v Číně včetně pronásledování Falun Gon-
gu - to je to spojení.

Jaký vztah má společenství Fa-lun-kung k časopisu Velká Epocha? Je to jeho ofi ciální tiskovina?
Není to ofi ciální tiskovina společenství lidí, kteří se věnují falun gongu. Je to klasické médium, kte-
ré bylo založeno v New Yorku, protože vznikla velká potřeba existence nezávislého média, které by mimo Čínu i v Číně odhalova-
lo zločiny tamější vlády. Dnes využívá mezinárodní skupina The Epoch Times řadu tiskových agentur jako Reuters, AP, SITA, Get-
ty Images a podobně. Navíc poskytuje unikátní zpravodajství z Číny pomocí sítě vlastních reportérů.
 Vznik The Epoch Times byl v podstatě způsoben masivním porušováním lidských práv čínskou vládou a mlčením světových mé-
dií o situaci v Číně. Pravdivé informace jsou podle našich zkušeností velmi žádaným „zbožím“, což potvrzuje také existence 17 ja-
zykových mutací Epoch Times a náklad 1,4 milionu výtisků v 10 jazycích týdně. Pokud jde o světonázor a osobní zaměření zaměst-
nanců Epoch Times, řekněme to takto: Na začátku bylo médium pro vozováno pouze v čínském jazyce a do tohoto projektu vstoupi-
li pouze ti, kteří měli dost odvahy na to čelit ohrožení ze strany čínské vlády a znali dobře situaci v Číně. Zejména o pronásledová-
ní Falun gongu se na začátku nikdo neodvážil hovořit otevřeně a moc čínské vlády a propagandy v Číně i v zahraničí byla silná. Do 
média tedy vstoupili pouze ti, kteří se nezalekli okolností a měli silnou motivaci odhalit probíhající zločiny a genocidu v Číně. Mnozí 
z těch, kteří se tehdy do projektu odvážili vstoupit, se v Číně Falun gongu věnovali a museli Čínu pod tlakem pronásledování opustit.

Jak se české společenství Fa-lun-kung podílelo na českém vydání knihy Kao Č’-šenga?
Celý projekt řídila česká větev The Epoch Times (Velké Epochy). Knihu přeložila překladatelka Velké Epochy Míla Chocholová 
a korekturu provedli korektoři Epochy ve spolupráci s Monikou Žárskou z české asociace ACAT (Hnutí křesťanů za odstranění mu-
čení a trestu smrti) a nakladatelem Markem Belzou. Knihu původně vydalo nakladatelství Boadpress USA. Existují čínský, anglic-
ký, německý a český překlad knihy, pokud se nemýlím. Náklad jednoho tisíce kusů sponzoroval David Navara, autor knihy Není to 
o mě, ale o nás, která pojednává o případu agenta BIS Hučína a objasňuje jeho pozadí.

Mohu se vás také zeptat na české společenství Fa-lun-kung? Jak je početné?
Nejsem ofi ciálním mluvčím Asociace Falun Gong ČR, a tak odpovím jen ze svého pohledu: znám asi třicet až padesát lidí kteří se 
Falun gongu věnují. Může jich ale být mnohem více - neexistuje žádné registrované členství, takže těžko říci, dá se jenom hádat.

Kdy společenství vzniklo?
Neřekl bych tomu společenství, ale vím, že se na začátku někteří Češi setkali s Falun Gongem na Novém Zélandu, kde se naučili 
cvičení, někteří v Anglii a asi i jinde ve světě. Nevím, kdy to přesně bylo, vím ale, že tady byli lidé, kteří se Falun Gongu věnovali 
již před rokem 1999. Myslím, že to nikdo nezaznamenává.

Kde je u nás fa-lun-kung praktikován společně?
Asi na čtrnácti místech. Jsou uvedena na internetové adrese 
http://www.falundafa.org/czech/akce.html.

Je mezi praktikujícími u nás některý etnický Číňan?
Pokud vím, Falun Gongu se věnuje několik místních etnic-
kých Číňanů. Česká vláda nedávno jednomu z nich pomoh-
la od deportace do Číny. 

Jaké má společenství právní status? 
Kvůli pořádání veřejných akcí, které se zaměřovaly na před-
kládání informací o Falun Gongu a jeho pronásledování 
v Číně české vládě a veřejnosti, byla založena Asociace Fa-
lun Gong ČR. Nyní je to občanské sdružení, ale nevím, ko-
lik je v něm lidí, myslím, že asi tak pět.

Děkuji za rozhovor.
Připravil Zdeněk Vojtíšek.

Kniha Kao Č‘-šenga je 
po hledem na případy 
roz sáhlého porušování 
l idských práv v Číně.


