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Фа конференция на НТД и „Епохални 

времена“ през 2018 г. 

27 октомври 2018 г. 

Ли Хонгджъ 

 

 Добър ден на всички Дафа практикуващи, които са тук за Фа конференцията 

на НТД и „Епохални времена“. 

 Двете медии, които са се събрали тук днес, са изиграли изключителна и 

решаваща роля през всички тези години, когато злата Китайска комунистическа 

партия (ККП) преследва Дафа практикуващите. Вие успешно изобличавате 

преследването от злото, позволявате хората да разберат какво е Фалун Гонг и в 

същото време помагате за спасяването на много животи.  

 ККП е зъл режим, престъпен режим. Тези, които са били захранени с лъжите 

му и са загубили способността си да различават истината от лъжата, ще бъдат 

унищожени заедно с него. Но „Епохални времена“ и НТД са свършили чудесна 

работа с поправянето на това и действително са сила в спасяването на животи. 

 Разбира се онези от вас, които работят в медиите, трябва да се 

усъвършенствате добре, за да вършите добре това, което трябва да вършите. И така, 

самоусъвършенстването трябва да е на първо място и най-важно за вас – за всеки 

Дафа практикуващ, участващ в медиите. Това е, защото колко добре се 

усъвършенствате определя вашата сила да спасявате хора, както и ефективността на 

работата ви. Със сигурност е така. Научили сте го от собствения си опит през 

всички тези години, независимо от сферата ви на работа – включително работа в 

медиите. Често се случва онези, които работят усилено по собственото си 

усъвършенстване, да имат много по-добри резултати с по-малко усилия. Така че не 

трябва да пренебрегваме своята собствена духовна практика. Тя е на първо място и 

най-важна. 

 Вие сте съвсем наясно, че работата, която вършите в медиите, е за да 

спасявате животи, да помагате истината да бъде разбрана и за да спрете 

преследването. Но каква е крайната цел? Всеки от вас, които участвате в медиите, е 

в процес на самоусъвършенстване и тази работа, която вършите, е част от това. Със 

сигурност е така. И това е така, независимо каква роля играете в компанията или 

каква работа вършите. Така че ако искате да извървите този път добре, е нужно 
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наистина да сте прилежни и отдадени на това да работите върху себе си и да се 

усъвършенствате, и никога да не се отпускате, защото това, към което в крайна 

сметка се стремите, е духовно съвършенство, нали? 

 Виждам, че вече са се включили много млади хора и повечето лица тук са 

нови. И заради младите хора моите мисли се насочват първо към това колко зли са 

нещата и теориите на ККП в континентален Китай през всички тези години и как 

тези неща противостоят на традицията и нашата обща човечност. Това, което са 

направили, за да бъдат хората възприемчиви към техните неща, е първо да 

отхвърлят традиционната култура на Китай, както и универсалните ценности. Те 

правят това през цялото време. Във всяка от политическите кампании, иницирани в 

Китай, културният елит на държавата е бил унищожаван. А по време на Културната 

революция са унищожили материалната култура от миналото – от исторически 

реликви до исторически места и текстове – така че да не остане никаква следа от 

ценностите, наследени от миналото, и хората да не знаят нищо за тях. 

Междувременно в училищната система не се преподава китайска история; 

първоначално се е преподавала много общо, а впоследствие постепенно са я 

изключили. След това започват да учат учениците да критикуват миналото, което в 

крайна сметка е прераснало в пълно пренебрегване на китайската история и в 

преподаване, че миналото е лишено от каквато и да било стойност. Те се опитват да 

промият мозъците на хората да вярват, че ККП е най-великото нещо, най-

достойното за възхищение. С цялата тази пропаганда много млади хора [от Китай] 

не знаят нищо за собственото си културно наследство или история. Много млади 

китайци са приятно изненадани, когато видят изпълнение на „Шен Юн“, тъй като са 

нямали никаква представа, че Китай има такова забележително културно минало. 

Изглежда те за първи път осъзнават това. Така че ето колко зла е ККП. Китайският 

народ е подложен на сериозно промиване на мозъка от нея, още откакто е взела 

властта преди години, и това включва дори моето поколение. Има огромна разлика 

в мисленето на тези хора, сравнено с онези в нормалните, некомунистически 

общества. А днешната младеж е засегната дори още повече. 

 Така че с оглед на всичко това традиционната култура трябва да е в основата 

на всички дейности, извършвани от вашите медии, и трябва да е вашата културна 

основа и да служи за отправна точка при определяне кои са универсалните 

ценности. Вие трябва да сте вкоренени в традиционните ценности. Само помислете 

защо злата ККП се страхува толкова много от работата на „Шен Юн“, като в крайна 

сметка „Шен Юн“ просто изнася артистични представления. Така е, защото това, 

което „Шен Юн“ представя, е традиционната култура на човечеството, а точно това 

иска да подкопае и смаже ККП, тъй като в противен случай нейните зли неща няма 

да могат да се размножат или разпространят без контрол. В Китай, където е 

управлявала десетилетия наред – почти половин век – тя разглежда цялото 
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население като потомство на Червения дракон, като част от самата му плът, и 

мисли, че може да злоупотребява с народа на Китай толкова безпощадно, колкото 

поиска, и безочливо да убива, осакатява и преследва хора. И неговото влияние е 

толкова всеобхватно, че дори когато китайците отричат режима, те го правят по 

комунистически маниер; не е по начина, по който обикновено се отрича. „Шен Юн“ 

преобръща всички тези безмислици на злата Партия, така че това наистина е 

опустошителен удар за злия призрак и вероятно ще изтрие повече от век усилия, 

като ги обезмисли. Така че първо трябва да сте способни да разпознаете и различите 

влиянието на злата Партия. А това става възможно само по пътя на истинската, 

традиционна култура на човешкия род.  

 Така че докато вършите своята работа за медиите, като сътрудници на 

пресата или като ерудирани и образовани хора, вие трябва да имате здрава основа в 

традиционната култура и да я използвате, за да разберете универсалните ценности, 

ако се надявате да разграничите влиянието на злата Партия и да го прекратите. А 

има и много проявления на модернизма в днешния свят, разбира се, включително и 

на Запад; така че това е още един проблем, наред с това, че злата Партия нанася 

щети на китайския народ. Мога да ви кажа, че така злата Партия съсипва Запада; 

отново Партията стои зад това. Човешката култура се е променила през последните 

един-два века. Преди човешкият свят се характеризираше с присъствието както на 

добро, така и на зло, или на положително и отрицателно. Беше като баланса между 

ин и ян. Но отпреди един-два века злият призрак на комунизма започна постепенно 

да заема мястото на Дявола, тоест той изцяло завладя негативното, демоничната 

страна, в ин-ян баланса на силите. И това доведе до неговите безочливи усилия да 

унищожи човечеството през тези години.  

 

 Така че с други думи, за да вършите тези неща добре, трябва, първо, да се 

усъвършенствате добре и, второ, да имате ясно разбиране за тези неща. Трябва да 

използвате универсалните ценности, за да оцените стойността и правотата на неща 

като идеи, културни явления или новини. Разбира се, всички вие сте преживели 

много през годините и вашите мотиви да основете тези медии са били да спасявате 

хора и да изобличавате злото. Това е било първоначалното ви намерение и това все 

още е вашата цел, която никога не бива да се променя. Така че трябва да 

продължавате в тази посока. Както току-що казах, злата Партия не е извършила 

злини само в Китай: тя стои и зад нещата, свързани с модернизма. Отбелязах, че по 

време на последните един-два века комунистическият призрак се е превърнал в 

Дявола за човечеството, така че това, което преди е било включено в баланса 

положително-отрицателно, или ин-ян, вече не е същото. И така злият призрак 

действа из целия свят, не само в Китай или в комунистическите държави, където е 

всеобхватен. Той е успял да приеме ролята на отрицателното сред човечеството – 

тоест, негативната роля за цялото човечество. Не е ли заявил Нострадамус, че Марс 
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[Маркс] ще управлява света? Комунистическият призрак действително контролира 

отрицателната страна. Положителната страна обаче се управлява, разбира се, от 

божествени същества, като част от уравновесяването на противоположни сили. Но 

това, което се случва в днешно време е, че моралната основа на човечеството запада 

и призракът кара хората да вършат злини до такава степен, че балансът се губи. 

Тоест противоположните сили вече не са в равновесие и злото надделява над 

доброто, както е в момента.  

 

 Разбира се, при нормални обстоятелства, когато видят такава ситуация, 

божествените същества биха поправили нещата и не биха го позволили. Но в този 

случай цялото човечество запада и ситуацията е такава по негов собствен избор. Но 

хората не са толкова наясно какво се случва и са били подтикнати от призрака и от 

нещата, които им е внушил. Модерните начини на мислене и други модернистични 

неща, които в момента се наблюдават по света, всъщност, откровено казано, са 

продукт на действията на комунистическия призрак в свободния свят и това отново 

е призракът, който се опитва да унищожи човечеството.  

 Никое от тези неща не е случайно. Макар да изглежда, че призракът на 

комунизма няма влияние върху западното общество, той в действителност стои зад 

всички онези лоши неща. В китайското общество действията на призрака си 

проличават в убийствата на добре образованите, тези с висока култура и заможните 

хора, както и в унищожаването на традицията. Докато в западното общество той се 

проявява в тежко данъчно облагане и в атаките срещу традицията от модерното 

мислене и порядки. Като хора, занимаващи се с духовна практика, вие знаете, че 

финансовото благоденствие на хората е резултат от карма в предишните им животи 

и че да се вземат насила парите на хората е в разрез с космическите закони. Но сега 

този свят е, какъвто е – бъркотия с изцяло изкривени ценности. И моралът на хората 

продължава да запада. Освен всичко това съществува и фактът, че самият космос е 

достигнал последната фаза от цикъла на създаване, стабилност, упадък и разпад. 

Така че сега светът е, какъвто е – разбит и на път към унищожение. Не само в 

човешкия свят се появяват проблеми, тъй като дори светове на по-високи нива в 

космоса също са се отклонили. Това е състоянието на нещата. И ето защо понякога 

ми се струва, че медиите, ръководени от Дафа практикуващи, истински спасяват 

човечеството и че вие наистина сте единствената надежда на човешкия род.  

 На повърхността изглежда, че водим самотна битка. Това би означавало, че е 

нужно всеки от нас да се увери, че се поддържаме в добра форма и се справяме 

малко по-добре по отношение на самоусъвършенстването си и на стандартите, към 

които се придържаме, или ще ни е трудно да изпълним своята задача. Разбира се, 

както се казва, „преди зазоряване винаги е най-тъмно“. Може да сте забелязали, че 

положителното набира популярност и се превръща в истинска сила, и традициите се 
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възстановяват; и традиционната култура се цени повече по целия свят, тъй като 

хората започват да разбират нещата по-добре. Така че още повече трябва да се 

справяме добре и да изпълним ролята, която трябва да изпълним. Космическите 

сили също помагат, както беше сигурно, че ще стане, защото нещата трябва да се 

случат по този начин. 

 Разбира се, както съм казвал, злата ККП преследва Фалун Гонг, защото е 

била направена за Фалун Гонг. Тя се е появила с тази конкретна цел, въпреки че 

съществува от няколко десетилетия преди това. Може да го разберете, ако го 

обмислите. Преследването на Фалун Гонг се ръководи от порочната Партия и тя 

използва целия държавен апарат, за да го прави. Достигнали сме етап, където както 

тестовете, пред които се изправят Дафа практикуващите, така и собственото им 

усъвършенстване са почти приключили, и сме във финалната фаза да спасим хората, 

които трябва да спасим. Всичко е почти приключило. Постепенно се довежда до 

успешен завършек. Съществуването на комунистическия призрак вече няма особено 

значение, така че е време да бъде елиминиран. Онези от вас, които са по-млади, 

може да не знаят това, но когато аз бях млад, в онези дни, никой в Китай не смееше 

да каже нищо негативно, нито дори една дума, за ККП, дори наоколо да няма никой, 

за да чуе; призракът винаги се спотайваше и ви наблюдаваше. Тези неща вече са 

унищожени. В днешно време хората могат дори да се оплакват от злата ККП на по 

питие и хората ще сметнат, че нещо с вас не е наред, ако не говорите лошо за нея. 

Така че всеки я критикува. Но какво им е дало смелост? Злите фактори и призракът, 

които стоят зад ККП, са били частично унищожени. И ето защо хората се осмеляват 

да са такива и се чувстват по-спокойни. Но докато комунистическият призрак все 

още съществува, той остава зъл. Той е като отрова и със сигурност ще продължава 

да трови хората, докато продължава да съществува. Той не може да бъде променен, 

защото това е природата му и самото му същество е било създадено по този начин. 

Той трябва да бъде изкоренен. Така че на този етап вътре в порочната Китайска 

комунистическа партия нещата ще стават все по-хаотични. Божествени същества я 

унищожават и могъщата сила на Фа коригирането постоянно я изчиства. Това е 

етапът, до който сме стигнали. Така че който продължава да я възхвалява, който се 

съгласява с нея, ще пропадне заедно с нея.  

 

 Но независимо какъв е случаят, нашите медии би трябвало да са все по-

оптимистични за бъдещето си. Казвам това, защото като се замисля за началото, 

нещата бяха изключително изпитание за вас в ранните години, както по отношение 

на финансовите, така и на човешките ресурси. Докато сега, ако не друго, виждам, че 

еха – вие имате толкова много млади сътрудници! Възхитен съм да видя, че всички 

вие участвате в това. Също така нещата не са толкова трудни за вършене, както бяха 

преди, и светът около нас се е променил. В ранните дни порочната Партия 

контролираше всички китайски пристрастни медии и разпространяваше лъжи по 
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целия свят. Никъде не можеше да се намери честно и положително отразяване на 

новините. Сведенията, идващи от медиите на порочната ККП, се разпространяваха 

по света и това беше като целият свят да преследва Фалун Гонг. Дори натискът и 

стресът, който усещаха Дафа практикуващите извън Китай, беше огромен. Как 

хората гледаха на Дафа практикуващите беше повлияно от пропагандата на ККП. 

При тези обстоятелства Дафа практикуващите основаха свои собствени медии и 

оттогава те постоянно ги правят все по-добри. Широката общественост е все по-

наясно с това какви сме в действителност и с преследването, благодарение и на 

общите усилия с други Дафа практикуващи, които работят за повишаване на 

информираността сред хора от цялото общество. Така че това, което правим, е 

послужило да се узнае истината по едва доловим начин и в процеса натискът да 

намалее, и ето защо изглежда, че сега нещата са се успокоили. Но в началото беше 

наистина както го описах. Мога да видя, че сега силите на доброто напредват 

стремглаво, докато порочната ККП наближава своята гибел. Който все още се 

опитва да я запази, ще пропадне с нея. Онези, които могат да видят какво се случва, 

са мъдри, докато онези, които не могат, са най-големите глупци.  

 Като цяло днес исках да ви съобщя, че за да бъдат успешни вашите медии, 

трябва да правите добре две неща. Едното е да се усъвършенствате добре, а другото 

е да изхождате от традиционната култура и да базирате това, което правите, на 

универсални ценности. Само тогава ще успеете да правите всичко добре. И вие вече 

сте се справили доста добре. Преминали сте успешно през наистина доста години на 

изпитания, продължавате да укрепвате екипите си с нови ресурси и ставате все по-

силни и по-силни. Трябва да добавя, че „Епохалната медийна група“, която включва 

„НТД“ (ТВ), вече е най-популярната новинарска организация сред китайското 

население по света и постепенно се налага и става по-известна и ценена от Запада. 

Да се види това наистина е вълнуващо! Не пропускайте тази възможност и изведете 

медиите на следващото ниво. Бих искал да видя, че работата ви има сериозно 

влияние, когато бъде публикувана. Бих искал да видя, че всяка публикация има 

голямо влияние. Вие определено можете да постигнете това! Това е всичко за днес. 

Благодаря на всички ви! 

---------- 

 (От превод на Жълтия екип, подлежи на допълнителни подобрения. Дата на тази 

версия: 13.01.2019) 
 


