
 

I  motsats  till  vår  västerländska  vetenskap 
fokuserade  den  forntida  kinesiska  vetenskapen  sin 
forskning direkt  kring människokroppen,  livet  och 
universum.  
 
Många saker har bevarats från gamla tider som t.ex. 
kinesisk medicin och akupunktur. 
 
I Kina har det ända sedan civilisationens uppkomst 
funnits metoder med vilka människor kan höja  sitt 
medvetande  och  leva  i  harmoni.  Detta  kallades  i 
forna  tider  för  ʺkultiveringʺ.  I det moderna  språket 
har det fått beteckningen qigong. 

Kultiveringen har genom dynastierna  tagit sig många  former, såsom Taichi,
kampsport  och  religion. Att  kultivera  betyder  att  förädla. Att  kultivera  sitt 
medvetande  betyder  att  förädla  sin  personlighet,  bli  medveten  om,  samt 
släppa, dåliga karaktärsdrag och tankar. 
 
Idag fokuserar många kultiveringsmetoder på att bota sjukdomar och stärka 
hälsan. De  betonar  övningarna  och  har  i många  fall  kommersialiserats. De 
flesta ursprungliga lärorna har försvunnit. 
 
Syftet med  kultiveringen  är  att  höja  sitt medvetande. Därmed  får man  en 
större förståelse för livet, universum och principerna som styr världen.  

Kultivering



Iran 
En enorm Buddhastaty på ön Lantao i Hong Kong.  
 

Kultiveringen inom Buddhaskolan har tagit sig många 
andra  former  än  buddismen,  vilken  grundades  av 
Sakyamuni  i Indien på 500‐talet f.kr. Han sade att det 
fanns  runt  84  000  olika  kultiveringsmetoder.  Falun 
Gong är en utav dessa och har inga religösa former.   
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ultiveringen gör det möjligt att höja sitt medvetande. Därmed  får man 
n större förståelse för livet, universum och principerna som styr världen. 
essa  principer  är  vad man  inom  den  Taoistiska  skolan  kallar  ”Tao” 
vägen),  och  vad  man  inom  Buddhaskolan  kallar  ”Fa”  (lagen).  All 
ultivering härstammar ifrån dessa två skolor. 

Tecknet för den Taoistiska skolan är Taichi,                                
vilket är en symbo ng. Den symboliserar de två 
motpolerna i univ a betonar sanning i sin kultivering. 

Tecknet för Budd tikan                                            
Denna är i många bol för lycka och långt liv.  
Buddisterna beton v medkänsla.  

Bilderna visar Svastikan 
som har återfunnits i 
nästan alla kulturer på 
jorden 

Nya Zeeland    800-talet f.kr. 
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Skulptur gjord av en Falun Gong‐utövare

        

Falun Gong är en kultiveringsmetod som syftar till att utveckla sig 
själv  och  försöka  leva  i  enlighet  med  principen  ”Sanning 
Medkänsla Tålamod” 

                                              Zhen               Shan               Ren 
                                                 Sanning        Medkänsla     Tålamod 

 

 

Falun 

 
Förutom  att  försöka  leva  efter 
Sanning,  Medkänsla  och  Tålamod 
innehåller metoden fem stycken enkla 
Qigong‐övningar. 
 
Falun är  tecknet  för Falun Dafa. Dess 
mitt  är  Svastikan  som  symboliserar 
Buddha läran och de små Taiji‐tecknen 
symboliserar Tao‐läran. 
 

Falun Gong offentliggjordes år 1992 av 
läromästare  Li  Hongzhi.  Metoden 
spred sig snabbt och används nu över 
hela  världen.  Det  finns  inga  avgifter 
ller  medlemskap  och  allt  material 
finns att ladda ner gratis från Internet. 
e Grupp övning 



 

Hur går kultiveringen till? 
 
Om  man  ser  på  hur  samhället  ser  ut  idag,  så  ligger 
människors  medvetande  relativt  långt  ifrån  Sanning, 
Medkänsla  och  Tålamod.  Många  av  de  forntida 
kultiveringsmetoderna  har  också  följt  med  i 
samhällsutvecklingen  och  fokuserar  idag  på  att  bota 
sjukdomar och  stärka hälsan, vissa har  till och med blivit 
kommersiella  och  vägledningen  inom  kultiveringen  har 
helt  och  hållet  gått  förlorad.  Kultiveringen  inom  Falun 
Gong  erbjuder  vägledning  för moderna människor  i  hur 
man genom våra komplicerade  sociala  relationer, kan  lära 
sig att bli mer sann, godhjärtad och tålmodig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detta  uppnås  genom  att  bryta  sig  loss  från  det  som  de 
flesta  av  oss  jagar  t  ex  social  status,  pengar  och  ett 
bekvämt  liv.  Man  försöker  bli  medveten  om 
karaktärsbrister som de flesta av oss ser som naturliga t ex 
tävlingsmentalitet, avundsjuka, skrytsamhet, samt hur de 
kan styra ens handlingar på ett negativt sätt. Man försöker 
att uppmärksamma de ovanor och dåliga beteenden man 
har och  istället öka sin empatiska  förmåga och  förståelse 
för andra. 


