Преподаване на Фа във Вашингтон през
2018 г. – лекционна част
(Ли Хонгджъ, 21 юни 2018 г., САЩ)

(Почти десет хиляди Дафа ученици се изправят и аплодират дълго време. Учителят
излиза на сцената, прави хъшъ и с ръце отправя жест към всички в публиката да
седнат.)
Поздрави на всички! (Всички ученици отговарят в един глас „Поздрави, Учителю“ и
ентусиазирано аплодират. Учителят дава знак да спрат.) Работихте усилено. (Всички
ученици: „Учителят работи усилено!“. Учителят прави жест с ръка да спрат да
говорят.) Това преследване, по думите на старите сили, е просто изпитание и кръщение
в огън и кръв, насочено към Дафа учениците, както и претопяването на истинско злато.
Независимо от това, като Дафа ученици отговорностите, с които сте се нагърбили, са
действително огромни. Вие спасявате всички същества. Самите вие нямате много
карма, не толкова голямо количество карма. При все това вие всички знаете, че в
човешкото общество тълпите същества не са обикновени, дори животните не са
обикновени. Много същества са дошли от високи нива. Ние трябва да ги спасим.
Съществата, които те представляват, са всички онези, които ще бъдат елиминирани в
старата вселена, и ние трябва да ги спасим. Така че когато ги спасяваме, техните
същества също ще бъдат спасени. Изглежда, че да спасяваш много животи е много
добро нещо; а какво става тогава с тази карма? Това огромно количество карма. Освен
това в обикновеното човешко общество, в завихрящите се потоци – помислете за това
всички – тази карма също е много голяма. И това поражда затруднения при спасяването
им, проблеми при спасяването им, трудности при спасяването им и това преследване.
Това преследване само по себе си се отнася за лошите неща на ниските нива, които ни
пречат да спасяваме хора; съществата на високи нива мислят, че това преследване е
само тест и култивация за Дафа учениците и ето как са свързани тези неща. Всъщност
всички ортодоксални религии в историята – например Боговете, за които знаем, че са
слезли тук да спасяват хора, тоест онези, които са утвърдили културата да бъдат
разбрани Боговете – нещата, през които са преминали, са също като тези. От тази
гледна точка те са едни и същи, но нещата, които Дафа учениците вършат, не са
обикновени по допълнителни причини. Ако всички човешки същества са същества от
високо ниво, същества, които са слезли тук и са се преродили в този свят от името на
многобройни гигантски групи същества – помислете всички, как тези земни хора ще

живеят в човешкото общество е въпрос от основно значение. Обяснено по този начин,
човешкото общество не е обикновено. Въпреки това, макар днешните земни хора да не
са обикновени, веднъж навлезли в заблудения свят и в завихрящия се прах на човешкия
свят, те се държат много зле, а някои се държат дори по-зле, но при все това същността
на техните животи е просто забележителна. На повърхността обаче настоящите земни
хора са водени от модерни течения и модерно мислене, които са се отклонили от
Богоположената култура и са индоктринирани от злата партийна култура в обществото
на злата Комунистическа партия – те се държат наистина лошо. Но ние трябва да ги
спасим. Дафа учениците са единствената им надежда да бъдат спасени и никой друг не
е способен да направи това.
Както съм ви казвал, религията е само култура, която полага в историята основите, за
да могат човешките същества да разберат Боговете. Какви са различните Богове, какви
са различните вярвания в Богове, какво би трябвало да направят те, когато копнеят за
божествените светове, и какво е култивационна практика – те просто са заложили
такава култура. Но за да имат истински желанието да спасят всички същества, способни
ли са те да приемат отговорността в крайния критичен момент? Никоя религия не е
способна да направи това или да поеме тази отговорност – само Дафа и Дафа учениците
могат. Така че нека го кажа по този начин – това не е просто. Може би вашият произход
(Учителят се усмихва) е благонадежден и доста представителен и може би
способностите ви отпреди раждането са много могъщи, но в обикновеното човешко
общество, още повече сред разнообразните изкушения на това общество, или дори с
намесата на различни човешки привързаности е много трудно да избегнете попадане в
капана или оскверняване от тези неща. Хубавото нещо е, че в историята Дафа
учениците са били постоянно пречиствани от мен и постоянно са елиминирали карма и
тъй като са успели да стигнат до днешния етап, те въпреки всичко са различни от
обикновените хора. В очите на Боговете, в този завихрящ се поток, който не се носи по
течението и който е способен да стои там незасегнат, вече е забележителен! Който
остане непроменен е просто наистина забележителен! А Дафа учениците, те не само са
непроменени, но също така вървят срещу течението! (Всички ученици аплодират
ентусиазирано, Учителят прави хъшъ.)
В завихрящите се потоци на човечеството вие вървите срещу теченията. Когато обаче
се замислите, то е повече от това! Цялата вселена е насред елиминирането си и е в
упадък, докато вие сте способни да вървите срещу такива течения! В днешното
общество, ако човек може да има малко праведни мисли, този човек вече е
забележителен! Не е ли така? В каквото и да е общество и с каквато и да е социална
основа има значение дали едно същество е способно да има праведни мисли. Нека
кажем, че в миналото, що се отнася до хората в обществото, техните съзнания са били
много праведни, техният морал е бил много висок, така че малкото добрини, които сте
правили, не са се брояли за нищо, защото всички са били такива. В днешното общество

обаче добро и зло са се смесили, или изцяло са обърнали местата си, така че ако сте
способни да разглеждате всичко това с праведни мисли и ако сте способни да имате
праведни мисли, вие сте наистина забележителни.
След като казах това, искам да поговоря по един въпрос, по който никога преди не съм
говорил с вас. Ние знаем, че всеки говори за култивационна практика. Какво е
култивационна практика? Всъщност не много хора действително разбират истинското ѝ
значение. Усъвършенстването се отнася до реализирането на животите. Не е така, че
човек се усъвършенства чрез религия, нито пък групите от самоусъвършенстващи се са
единствените, които се усъвършенстват. Ако тези Три сфери бяха създадени по време,
когато вселената вече не е добра и особено в днешното човешко общество – онези,
които биват задържани тук, са все същества, представляващи гигантски животи и групи
от високо ниво – тогава какво общество би било това и как би трябвало да се третира?
Помислете всички: това не е прост въпрос. Всъщност, когато някой е способен да дойде
в човешкото общество, той вече се намира в култивационна среда. През цялото време
казвам, че това общество като цяло в действителност е култивационна среда, създадена
за нашите Дафа ученици. Вие не сте в религия, а сте в обществото, практикувайки
самоусъвършенстване, така че всички социални сфери са станали ваши места за
самоусъвършенстване, нали? Всъщност е повече от това: не са ли и всички човешки
същества в тази култивационна среда?! Съществувало ли е в историята такова
общество?!
Всеки обществен слой, всяка социална среда и изражението на всяка различна социална
форма, всички изпитват сърцата на хората. Всичко, което се случва в живота, е за да се
види как се позиционират сърцата на хората и всичко това се записва. Защо едно
представление на „Шен Юн“ е способно да спасява хора? Има ли то тази основа и
условия? Казвал съм, че при „Шен Юн“ членовете на публиката не са обикновени и те
не идват просто случайно; те вече имат тази основа, били са избрани в обществото и са
способни да получат тази предопределена възможност, така че да могат да влязат в тази
зала. Тоест в човешкото общество, в тази голяма заобикаляща среда, те вече
практикуват самоусъвършенстване. Спомням си, може би беше едно представление в
град в Северна Каролина. Отидох там. Всички билети бяха разпродадени, но в деня на
представлението имаше снежна буря. Снегът беше толкова тежък и плътен, че стана
невъзможно да се шофира. В резултат само тридесет процента от закупилите билети
дойдоха в залата. Само тридесет процента от тях дойдоха да видят представлението, но
изживяванията, които тези хора споделиха, бяха много впечатляващи. Един зрител
сподели следното: „Още щом излязох от дома си, беше все едно по пътя насам
практикувах самоусъвършенстване. Всяка стъпка, която правех, беше трудна и
премислях всяка стъпка по пътя си, чак докато влязох в залата. Беше точно като процес
на самоусъвършенстване и след като гледах представлението, беше като да постигна
Съвършенство.“ (Всички ученици аплодират ентусиазирано.) Така че с това имам

предвид да не подценявате днешното човешко общество, Дафа учениците не са
единствените, които се усъвършенстват и човешките същества също всички са
включени. Те също биват калявани. В техния живот, работа и различни условия
проблемите, които срещат, мислите, които имат, и всичко чак до действията им –
всичко е, за да се позиционират, да се позиционират насред съперничеството между
добро и зло.
Така че в тази голяма заобикаляща среда, тъй като всички се усъвършенстват, добре
тогава – всеки е самоусъвършенстващ се, нали? Не. Вие всички знаете, че що се отнася
до тази разтапяща стомана пещ не всичко, което се хвърля в нея, е желязна руда; има
също и пепел от въглища, нали? Без тази пепел от въглища как може да се изкове
стомана? Същото важи и за човешкото общество. Въпреки че много същества от високо
ниво са се върнали тук, много демони и призраци също са дошли, прераждайки се в
човешки същества, разбунвайки това общество и постоянно въвеждайки хора в така
нареченото „ново мислене“. Те въвеждат хората в модерното мислене, като ви карат да
се отклонявате от традиционната пътека, аранжирана от Боговете, и карат човешките
същества сами да повредят пътеката си за завръщане, защото традиционната пътека е
била аранжирана от Боговете. Току-що казах, че след като човек се усъвършенства, той
трябва да върви по пътя към състояние на Буда. Въпреки това, тези демони и призраци
също недоловимо са се прераждали като човешки същества и голям брой от тях са се
преродили като човешки същества. Без толкова голям брой нямаше да бъде изкована
стомана, огънят не би бил достатъчно голям, пещта нямаше да има достатъчна топлина,
а не би могло да се получи, ако температурата не достигне нужните градуси. И така те
играят такава роля в човешкото общество, като използват модерното мислене, различни
средства, които покваряват човечеството, и различни проявления, които вредят на
човечеството и заблуждават човечеството. Има действително много хора, които са били
въвлечени в това, особено млади хора. Групата, върху която съсредоточават своето найголямо внимание, са учащите, особено студентите в университета.
Както и да е, не искам да му отдавам прекалено голямо значение, може да го
премислите, и човешкото общество на практика е в тази ситуация. Също така открих, а
и в началото наблюдавах: всред тенденцията на модерното мислене, с толкова големи
изпитания колко хора са способни да ги преодолеят? И открих още, че с изключение на
Китай, на други места по света основните движещи сили на обществото остават
незасегнати. Без значение колко усилено се опитвате да им повлияете, просто не
можете. Те просто отхвърлят модерните неща и ги отхвърлят бурно, така че тези хора и
само те все още упорито защитават традицията и така пътеката, аранжирана от
Боговете, може да бъде запазена. Това не се получава в това общество в Китай.
Индоктринирани с идеите на злата Комунистическа партия, хората не са способни да
различат добро от зло, приемайки като цяло всичко, дирижирано от демони, които са се
преродили в Западния свят. Цялото общество го прави и на практика това е ситуацията.

Защо Китай е такъв? Както всички знаете, веднъж споменах кралете в този свят. Сега
имаме демократични общества. Къде са отишли всички тези крале? Всички те са се
преродили в Китай. Те са крале от всички периоди, а не само на конкретна етническа
група, конкретна нация или един период. Крале от всички периоди, такива, които са
дошли от най-високите нива в небесата, представляващи дори по-големи космически
тела, онези с най-добрите вродени качества – всички са се преродили в Китай,
формирайки първоначалната култивационна среда там. Ето защо там е най-хаотично и
всичко, което е лошо, е било привнесено. Там обществото изглежда проспериращо с
всевъзможни неща, но всички те целят да изкушат сърцата на хората и да покварят
човечеството – хората просто не могат да устоят на изкушението. Помислете всички:
колко трудно би било да се излезе от там! Така че понякога си мислех: въпреки всичко
нашите Дафа ученици наистина са били объркани от тези неща в това покварено
общество на Китай. Но независимо от това те са неспособни да напуснат Дафа и ще
искат да вършат неща за Дафа и аз съм много доволен от това и мисля, че е
забележително. (Ръкоплясканията на учениците постепенно се усилват, те аплодират
ентусиазирано и Учителят прави пауза.) Тези модерни неща могат да дадат отражение
в действията на хората, в идеите им и така нататък, и във всички аспекти на живота, и
признаци на замърсяване могат да бъдат открити навсякъде. Във всеки случай Дафа
учениците са способни да вършат добре нещата, които трябва да вършат, тоест Дафа
учениците сте способни да изпълните клетвите, които сте дали и сте способни да
вършите нещата, които Дафа учениците трябва да вършат – това е най-важното и найзабележителното. Да не изоставяте Фа, да усъвършенствате себе си добре въпреки
намесите, все още да сте Дафа ученици и все още да вършите, каквото трябва да върши
един Дафа ученик – това е забележително, защото това общество е просто прекалено
сложно.
Всъщност и западното общество не е просто. Средствата, които тези демони и
призраци, вредящи на човечеството, използват, са започнали с културата и те имат
отражение от друг ъгъл. Засилената представа за свобода, засиленият егоцентризъм и
така нареченият... не искам да продължавам, а в наши дни просто се поощряват
прекалено много неща. Тоест, те нанасят щети на традиционната култура от друг ъгъл,
заедно със силата на модерното мислене, така че сме изправени пред едно много
хаотично човешко общество. Учителят говори за това, защото е време. Когато нещата
стигнат до крайност, те неминуемо се обръщат. Праведността се надига, всеки
постепенно вижда надежда и тази ера постепенно се придвижва към края си, така че
оставям всеки постепенно да разбере тези неща.
Злата Комунистическа партия вече вони непоносимо, както всички знаем. Дори онези
на власт в злите комунистически нации не се гордеят с нея и просто я използват, за да
поддържат властта си. Те не могат да намерят изход за своето общество и при все това
не искат да отстъпят властта си – ето как са нещата и никой не вярва истински в нея.

Въпреки че този зъл призрак на Комунистическата партия управлява света, той – както
в човешкия свят – вече бавно бива унищожаван. Независимо как се държи и
независимо какво е това общество, Дафа учениците са водещите играчи в това
общество и вие сте в главните роли в тази пиеса. Във всеки случай този въглищен прах
не може да бъде сравнен със стомана – той калява вас, а не обратното. С други думи,
дори тази зла Комунистическа партия, тези демони и призраци също съществуват
заради вас – те за живи заради вас. Междувременно вие всички знаете, че тази вселена
отдавна е покварена и вече не е добра. Тя също съществува и е била способна да
просъществува до днес благодарение на Дафа. Ако не успеем в това начинание днес,
всичко ще се разпадне и ще спре да съществува. Ако сме способни да продължим да
вършим своите неща добре, ако при настоящите обстоятелства и въпреки всичките
хаотични и объркани ситуации Дафа учениците все още вършат всички неща, това
означава, че сме успели. (Всички ученици аплодират ентусиазирано.)
Има още нещо. Вие всички знаете, че в обществото днес, особено в континентален
Китай, потисничеството и преследването все още продължават. Ние виждаме ясно, че
потисничеството и преследването все още се извършват от онзи стар апарат. Виждаме
това много ясно. Относно всички тези неща мисля, че сте ги осъзнали. Изглежда сякаш
са в безпорядък, но постепенно ще видите, че всъщност всички те са подредени. Този
най-хаотичен безпорядък сам по себе си е бил аранжиран и постепенно и все повече ще
се превръща в ред. Само почакайте и ще видите. Във всеки случай, като Дафа ученици,
вие би трябвало да видите пътя, който сме изминали, и пътя, по който ще продължим
да вървим, би трябвало да разберете ясно всички тях.
Казвал съм, че при практиката за усъвършенстване, както я виждам аз, всъщност найтрудната част (Учителят се смее) са дългите години, дългите години на каляване. Вие
сте неспособни да видите предела, неспособни да видите последния ден; (Учителят се
смее) това действително е най-трудното. Но има фраза, която гласи: „Когато нещата
стигнат до крайност, те неминуемо се обръщат“, нали? Всичко е така и това е законът.
То ще се промени, когато моментът настъпи, независимо дали вие хората го искате или
не. Всички знаете, че бившият Съветски съюз се разпадна за всеобща изненада. Той
беше толкова могъщ, как би могъл да се разпадне? Просто трябваше. Няма значение
какво мислят човешките съзнания, включително и някой, който си мисли, че неговото
съзнание е най-устойчивото; когато Боговете ви кажат да се насочите нанякъде, вие ще
трябва да се насочите натам. (Учителят се усмихва.) Не се оставяйте да бездействате
през дългите години. Много хора постепенно се отпускат в своето
самоусъвършенстване, но това е нещо от основно значение. Казвал съм, че учениците в
континентален Китай са в такава среда на трудности и под голямо напрежение, те са
подложени на изкушение в такъв вид сложна среда, но все пак те са способни да
продължават да правят каквото Дафа учениците трябва да правят, те все още се
усъвършенстват и изучават Фа – не е ли това забележително, те са наистина

забележителни. Ето каква среда е тази, но те продължават да са способни да вършат
тези неща. Така че не се отпускайте! Щом се отпуснете, старите сили ще намерят
пролуката, от която да се възползват, и може дори да отнемат живота ви. Има просто
прекалено много такива примери и уроци! Разбира се, не винаги е така. Някои хора са
се усъвършенствали много добре, но за да помогнат на другите да се усъвършенстват,
старите сили са отнели живота им. Не липсват и такива случаи.
Но аз просто казвам, че като самоусъвършенстващи се вие не трябва да се отпускате.
Пропътували сте най-тежката пътека, преминали сте през най-трудния период от време.
Извървете добре своята собствена пътека – много е лесно да се каже и много трудно да
се направи. Независимо колко е трудно обаче, вие сте дошли за това начинание. Няма
значение колко е трудно, вашият живот е бил създаден за това начинание. Никой от
Дафа учениците не е подвластен на Трите сфери. В деня, в който положихте клетва да
се усъвършенствате, вашето име беше премахнато от списъка в ада. (Всички ученици
аплодират ентусиазирано.) Ако Дафа ученици умрат, те няма да се преродят, защото
не са подвластни на Трите сфери и не могат да се преродят в рамките на Трите сфери.
Те не са подвластни и на ада, така че адът не може да ви накаже. Вие сте подвластни
единствено на Дафа. (Всички ученици аплодират ентусиазирано.) За онези, които са
починали по-рано, независимо дали са се справили добре или не, или по каква причина,
тези Дафа ученици са всички в едно специално измерение, наблюдавайки ви тихо там,
чакайки финалната развръзка. (Цялата публика аплодира ентусиазирано.)
Всъщност фундаменталният смисъл на това, което казах, е да кажа на всички: вашите
животи са дошли тук за това! (Всички ученици аплодират ентусиазирано.) Няма
алтернатива, наистина никаква алтернатива! Това са Дафа ученици. Колкото до
обикновените хора, те може да преминат през шесткратния път на прераждане и да се
преродят в различни сфери; вие вече не можете, вие сте тук единствено за това
начинание на Дафа. Така че ако не го вършите добре, ще ви останат само съжаления.
Особено онези дългогодишни Дафа ученици, не се отпускайте. Вие сте вървели до днес
през години на огромни трудности, изобщо не е лесно! Не знаете ли как да го цените?
Дори аз ви ценя! Дори Боговете ви ценят! (Всички ученици аплодират ентусиазирано.)
Така че вие би трябвало да цените себе си дори още повече.
Нека спра тук. Искам да обясня и да отговоря на някои от вашите обобщаващи въпроси.
(Всички ученици аплодират ентусиазирано.) Може да предавате листчета с въпроси.
Благодаря. (Цялата публика отново аплодира ентусиазирано.)
---------(Частта с въпроси и отговори е в процес на превод. От превод на Синия екип,
подлежи на по нататъшни подобрения. Дата на тази версия: 28.07.2018 г.)

