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Могъщата Римска империя никога не е очаквала да бъде победена в ръцете

на християните. Казано по-ясно, преследването на християните е това, което е
довело до разпадането на империята. Докато може да изглежда, че никой в
днешното общество не би посмял да докосне страшната и арогантна, порочна
ККП, погледнете как [режимите на] източноевропейските държави паднаха за
нула време. Боговете контролират всичко. Преследването на Фалун Гонг от по‐
рочната ККП е много подобно на преследването на християните от Римската
империя – [и тази, и онази власт] се смятаха за толкова застрашителни и бяха
толкова арогантни и просто глухи за каквито и да било доводи. ККП никога не е
очаквала, че ще стигне до това положение днес. Точно както те поставяха Дафа
практикуващите в постоянно състояние на тревога в началото на преследването,
сега те са тези, които постоянно се тревожат и страхуват. Но това не е всичко.
Всичко, което са направили, със сигурност ще им донесе възмездие. Казах отдав‐
на, че човек ще трябва да понесе последствията за всичко, което върши в този
свят; каквото и да е направил, той ще трябва да заплати за него чрез кармично
възмездие. В някои случаи възмездието е незабавно, в настоящия живот. Това
има за цел да напомни, да предупреди хората. В други случаи възмездието нас‐
тъпва по-късно.

Какъвто и да е случаят, никой зъл режим в историята не е имал добър край.
Има предостатъчно уроци от историята, но когато зли хора се намират в състоя‐
ние на безумие, когато главата на човек е изпълнена със зло или когато съзнани‐
ето е завладяно от завист, независимо какво казвате, ще остане нечуто. Това
преследване е като преследването на християните от римляните в миналото,
само че по-лошо. То включва престъпления, които никога преди не са били из‐
вършвани на тази планета: безочливи до крайност, те в действителност отнемат
органите на живи практикуващи Фалун Дафа и броят на жертвите е огромен. Но
знайте, че всички Богове в космическото тяло са свидетели на тези престъпле‐
ния!

Като практикуващи Фалун Дафа, като хора, които се самоусъвършенстват,
знаете, че самоусъвършенстващите се смятат човешкия живот за доста кратък и
за не най-важното нещо. Какво тогава е важно за тях? Небесният статут, който
ще постигнат чрез своето самоусъвършенстване. Всеки един човек, който идва в



този свят, има мисия; всеки един човек, който идва в този свят, има предназна‐
чение. В началото на Фа-коригирането много Богове ми казаха: „Всички хора,
които са в света сега, са дошли за този Фа, но не всички са тук, за да играят по‐
ложителна роля за твоя Фа.“ Но какъвто и да е случаят, какъвто и да е човекът, с
този Дафа пред него... знаете, че от древни времена до настоящето нито един от
онези предсказатели, нито един от светците или мъдреците не е могъл да обяс‐
ни добре фундаменталните истини на космоса, принципите на самоусъвършенс‐
тването или връзката между хората и божественото. Някои може да кажат, че
всички най-дълбоки мистерии на Небесата са били разкрити чрез преподаване‐
то на този Фа този път. Просто е въпрос на това, дали избирате да го четете и да
се самоусъвършенствате по него. Ако изберете да го четете, да го практикувате,
всичко ще бъде намерено в него.

Привързаности от всякакъв вид възпрепятстват хората, живеещи в този
свят, да имат спокойно съзнание. И това е особено вярно в днешното китайско
общество. Там, с цел да поквари мисленето, добрите обноски и морала на ки‐
тайския народ, порочната ККП, чрез едва доловимо влияние, винаги система‐
тично е извършвала неща – по един изключително систематичен начин. Поглед‐
нете хората в цял Китай – една толкова огромна група от хора – и ще откриете,
че практически главата на всеки е изпълнена с мисли за забогатяване, за бързо
забогатяване. Злата партия иска хората да фокусират съзнанията си над това и
да не се интересуват от нещата, които тя прави. С постоянно неспокойните си
съзнания, китайците не могат да намерят покой дори за миг. Сега всички китай‐
ци са такива. Нормално ли е това? Както знаете, в западния свят или в нормал‐
ните държави хората имат възможност да се издържат и да имат нормална рабо‐
та. Това е просто част от живота. Хората водят нормален живот и намират ра‐
дост в това, което той им предоставя. Ето как са хората по целия свят, противно
на това, в което китайците са били превърнати от порочната партия. Финансо‐
вата ситуация на човек е резултат от карма от предишните му животи; ако не би
трябвало да притежавате нещо, няма да го имате. Неспокойните съзнания [на
днешните китайци] ги карат да игнорират истината. Те не разбират, че Дафа
практикуващите се опитват да ги спасят, или че гневът на Боговете бързо приб‐
лижава. В допълнение на горепосоченото, лъжите, които злото е насадило у хо‐
рата, със сигурност са ги накарали да отхвърлят разясняването на истината от
Дафа практикуващите. И разбира се, не е само това. Има и огромен брой зли
фактори зад хората и дори в телата им, които ги контролират и ги възпрепятст‐
ват да чуят истината.

Разбира се, сега нещата драстично се променят и злите фактори са посте‐
пенно унищожавани. Огромната сила на Фа-коригирането идва от микрокосмо‐
са към повърхността. Дори фразата „обвивайки небето и покривайки земята“ не
е адекватна, за да го опише. Вземете под внимание следното: колко огромна
трябва да е плътността, ако то идва от микрокосмоса към повърхността? Би
било безброй пъти по-плътно от водата – обхващащо всичко и непропускащо
нищо. Всички постъпки, всяка една мисъл, която човек е имал, какво е направил,
какво е извършено в историята – всичко това ще стане кристално ясно. Било то
общо 100 или 200 милиона години история, през които е преминало човечество‐
то, всичко е било в очакване на този финален ден. Цялото човечество знае, че



хората са достигнали до най-опасната ситуация. Така че не казвам сензационни
неща, нали? Не преувеличавам или просто да раздувам истината, нали така?
Всички го знаят. А правителствата на някои държави знаят дори повече за това.
Те просто се опитват да поддържат нещата стабилни, докато преминаваме през
този период от човешката история, чакайки и надявайки се да се случат чудеса,
вероятно Боговете да проявят милост. Но дори някои Богове са създавани нано‐
во от Фа-коригирането.

В момента хората са донякъде по-пробудени, сега, когато злото е прочисте‐
но. Най-малкото, сега те са в състояние да премислят нещата за себе си. Когато
разяснявате истината на някого, сега самият човек е този, който го премисля,
вместо да е той, но контролиран от злото. Това е особено вярно в континентал‐
ната част на Китай. В действителност, когато злото беше най-необуздано, това
не беше проблем само за континенталната част на Китай – хората по целия свят
бяха контролирани от злото. Сега нещата са различни и хората постепенно от‐
резвяват.

Както знаете, една много голяма част от членовете на порочната ККП са се
оттеглили от партията поради разясняването на истината от Дафа практикува‐
щите. Това е великолепно и броят на оттеглилите се непрекъснато нараства. По-
рано посочих, че има и други фактори, които са причина хората да не мислят за
правилните неща. Тези, чиито съзнания са замърсени от порочната ККП, мислят
за забогатяване или други лоши неща. Такава огромна група от хора е в състоя‐
ние, което не съответства на човешките същества, и то се отразява на способ‐
ността им да чуят истината. Това е опасно.

В самото начало на Фа-коригирането казах, че китайците не са обикновени
същества. Защо демокрацията се практикува в този свят? Обяснил съм това по-
рано. Днешните хора мислят, че демократичното управление е много добро. Но
в действителност то също е нещо, аранжирано от Боговете. Първо, трябваше да
бъде направено по този начин, тъй като беше нещо, продиктувано от обстоятел‐
ствата. И второ, кралете на всяка нация вече не бяха там; те вече не бяха в пър‐
воначалните си държави. Преди, когато един крал починел, той се прераждал и
все още бил крал, тъй като този етнос бил доведен от него тук от Небесата. Съз‐
нателните същества от небесното му кралство първо отивали в Китай, за да фор‐
мират кармични връзки, и живеели там в продължение на една династия; след
това се прераждали на различни места по света и образували етнически групи.
Преди първоначалното разпространение на Дафа, кралете на различните етноси
от различните епохи – голям брой от тях – всички се преродиха в Китай. И в
последно време много представители дойдоха от високи нива, за да получат Фа,
и дори още по-велики крале от небесата също се преродиха в Китай. Много ис‐
торически личности с велика добродетел също се преродиха в Китай, тъй като
Дафа щеше да се разпространява там. Но намеса от старите сили ги накара да
преминат през най-суровите тестове в тази обстановка. Старите сили твърдяха,
че щом тези хора придобият спасение, огромната група от животи зад тях, които
те представляват, също ще получи спасение. Злите стари сили видяха това, така
че започнаха усилено да използват зли същества от ниско ниво и лоши хора, за
да преследват Дафа практикуващите. И като нанасяха вреда, те объркваха мис‐
ленето на хората, включително и на обикновените хора; правеха така, че да ня‐



мате праведни мисли или да се колебаете в Дафа; или ставаха причина обикно‐
вените хора да не чуят истината или дори да последват злото в преследването и
очернянето на Дафа практикуващите. Заради това греховете, които са натрупа‐
ли, са просто огромни.

Но при все това Дафа се разпространява широко и сега аз все още се обръ‐
щам към вас да спасявате съзнателни същества. Колкото до това какво крие бъ‐
дещето, просто ще трябва да изчакаме и да видим. В момента Дафа учениците
трябва да ходят да спасяват хора и така аз наблюдавах как всяка област се спра‐
вя в разясняването на истината. Някои места за разясняване на истината наис‐
тина са свършили отлична работа. Налице е увеличаване на броя на туристичес‐
ките групи от континенталната част на Китай в днешно време. Това е подредба
за хората, така че да чуят истината в различна обстановка. Нашите места за ра‐
зясняване на истината са всъщност челната линия – челната линия за разясня‐
ване на истината. Но някои райони са изоставили това, тъй като са заети с други
проекти. Разбира се, тези проекти също имат ефект и трябва да бъдат изпълне‐
ни; аз потвърждавам всички проекти на Дафа практикуващите, тъй като всички
те имат ефект в разясняването на истината и спасяването на хората. Но сега има
толкова много туристически групи и много от туристите, по-специално от кон‐
тиненталната част на Китай, не са успели да чуят истината.

Много неща в периода на Фа-коригирането не са толкова прости и нищо не
е еднозначно. Нещата, организирани от Боговете, включват множество фактори.
Когато някой тръгне за чужбина [от Китай], тогава, тъй като той няма възмож‐
ност да чуе истината, докато е в Китай, не е ли насочван да замине зад граница,
така че да може да я научи? Не можете да изоставите тези хора. Трябва въпреки
всичко да вършим добра работа в разясняването на истината на туристическите
места във всеки регион.

Човешкото съзнание е сложно. Говорил съм с вас преди как човешкият мо‐
зък е просто една преработвателна фабрика. Човек се ражда от утробата на май‐
ка си, с плътта и кръвта на своите родители, и след това расте чрез консумация‐
та на земни храни. И след смъртта си, независимо дали е погребан в земята или
кремиран, се превръща в прах. Самият мозък, строго погледнато, не е произхо‐
дът на човешките мисли. Нямат ли хората душа? Не се ли състои тялото на чове‐
ка и от част, която е в различни микроскопични слоеве и която не е в повърх‐
ностното измерение? Всички те могат да генерират мисли. Някои хора са каза‐
ли, че човешкото тяло е една миниатюрна вселена. Помислете колко клетки се
съдържат в мозъка на човека. А колко молекули съставляват тези клетки? И
колко дори още по-малки частици изграждат тези молекули? Всяка миниатюрна
частица, разположена в пространството, изглежда както едно небесно тяло за
човешкото око. Всеки гледа навън. На всяка планета в тази по-голяма вселена
има живот, само че не е в това повърхностно измерение и по този начин е неви‐
дим за вас. За американската космическа технология се казва, че е толкова нап‐
реднала, но когато се приземят на други планети, не виждат там нищо, освен
един пуст свят. Но там не е пусто; просто човешката технология е твърде повър‐
хностна. Колко планети има в тази вселена? Клетките, молекулите и по-малките
частици в човешкия мозък имат същата подредба като тази на вселената, която
виждаме, и дори последователността е същата. Колко частици има във вашето



човешко тяло? Колко планети има в мозъка ви? Ако животите върху тези миниа‐
тюрни частици (тоест планети) погледнеха към частиците, разпръснати из прос‐
транството на мозъка, би ли било това различно от начина, по който човешките
същества гледат планетите или вселената? Ако го разгледаме по този начин, не
съдържа ли човешкият мозък една голяма вселена? И колко същества, колко Бо‐
гове и колко още по-велики същества съществуват там, в тези измерения?
Имайки предвид, че всички тези безбройни същества имат свои собствени съз‐
нания, от къде точно идват човешките мисли? Това е изключително сложно.

Тогава означава ли това, че човек не може да направи нищо по този въпрос?
Той може. Как така? Когато мозъкът в това повърхностно измерение действа в
едно с главния дух на човек, той има способността да поеме контрол върху фор‐
мирането и изразяването на мислите на повърхностното ниво и това включва
направляването на собствените действия. Преди да се появи една идея, ключът е
в това какво избирате. Също така трябва да се отбележи, че този Фа е създал
всички животи в Космоса и те са асимилирани с него. Но ако се замърсите и
покварите мислите си на повърхностното ниво, ако сте привързани към нещо
или ако главата ви е изпълнена със зли неща от съвременното общество, с лъжи‐
те на порочната партия за преследването или с негативни мисли, дължащи се на
измамната пропаганда на преследването, тогава тези неща ще ви попречат да чу‐
ете истината, която ви съобщават Дафа практикуващите, и ще ви накарат да из‐
пуснете възможността да бъдете спасени.

Знам, че сред практикуващите, които седят тук, някои не са усърдни, а ня‐
кои изобщо не са усърдни. Но Учителят си мисли: какво ще направите със себе
си? Защо не можете да имате праведни мисли? Не е ли Учителят тук, за да ви
спаси? Не е ли този Фа тук, за да ви спаси? И още повече, че носите отговорност‐
та за спасяване на другите. Но ако дори самите вие не можете да постъпвате
добре, какво ще последва? Ако не изпълните обетите, които сте дали пред Бого‐
вете, последствията ще бъдат това, което е заложено във вашите собствени обе‐
ти.

Въпреки че във Фа-коригирането тази Земя може да е малка, всички животи
в космическото тяло видяха, че тя e безопасно място. Навсякъде другаде плане‐
тите се разпадат и взривяват. Наясно сте с информацията, която астрономите са
разкрили, нали? В целия Космос се случват експлозии. Защо има толкова много
извънземни същества [тук]? Те видяха, че Земята е най-безопасното място, и за‐
това дойдоха бързо. Разбира се, голяма част от тях бяха спрени и им беше забра‐
нено да идват на Земята. На тези, които бяха дошли в по-ранни времена, им
беше забранено да се намесват, в противен случай обществата на тази Земя от‐
давна щяха да са изпаднали в хаос. На по-късно дошлите им беше казано да се
скрият близо до Слънцето. Дори тези на Луната бяха от ранно дошлите. Всички
те видяха, че тук е безопасно. И защо е така? Фа-коригирането се случва тук;
това е сърцето на Фа-коригирането. Богове от целия Kосмос – дори много вели‐
ки от тях – са се преродили тук. Но относно това, дали накрая тук ще бъде безо‐
пасно, дали ще бъде успех или провал, зависи от това как протича Фа-коригира‐
нето. Ако то не успее този път, тази Земя няма да бъде запазена и дори Космо‐
сът ще престане да съществува.

Както сте видели от сегашното състояние на нещата, зловещите така наре‐



Както сте видели от сегашното състояние на нещата, зловещите така наре‐
чени „тестове“ за Дафа практикуващите бързо вървят към своя край. Позицио‐
нирането на всеки човек до голяма степен e решено и сега просто вие полагате
огромни усилия да спасявате хората по света, докато усъвършенствате своя не‐
бесен ранг. Просто спрете за момент и помислете за хората в този свят. Като Бо‐
гове те са знаели отдавна до каква степен тази Земя ще бъде замърсена и увреде‐
на от злото по време на периода на Фа-коригирането и все пак с поразителен ку‐
раж, от това да бъдат величествени, свети, възвишени и благородни Богове, те
скочиха в тази помийна яма, този мръсен свят. Кой преди би се осмелил да дой‐
де? Не са ли дошли с вярата, че ще бъдат спасени след започване на широкото
разпространение на Дафа?! Било е с тази мотивация, с тези праведни мисли, с
такава вяра в Дафа – тогава като Дафа практикуващи не трябва ли да ги спаси‐
те? Освен това има огромни групи от същества зад тях, всички от които са Бого‐
ве, и може би един ден те ще бъдат част от множеството Богове и съзнателни съ‐
щества в рамките на сферата на вашия краен небесен ранг.

Напоследък доста практикуващи излязоха от континентален Китай. Неза‐
висимо от това как са дошли съм наясно, че много от тях са свършили отлична
работа в Китай, докато за много други осъзнавам, че са се справили зле. И кога‐
то дойдат в чужбина и открият, че обстоятелствата са така безпроблемни и спо‐
койни и без преследване, започват да си мислят как да се наслаждават на ком‐
фортен и безгрижен живот. Но да не изпълните обетите си е опасно! По какъв
начин? Вие имате отговорности! Вие сте Дафа практикуващи от периода на Фа-
коригирането! Дафа практикуващите от тази епоха трябва да оказват помощ на
Учителя и да поемат отговорността за спасяване на хората. И въпреки това вие
не работите над това! Някои хора дори не са отстранили след дълго време неща‐
та, с които са били индоктринирани от злото, докато са били в Китай. Само ко‐
гато се справяте добре с трите неща, ще можете да прочистите тези неща и да се
избавите от всичкото това дълбоко насадено от партийната култура мислене, ко‐
ето имате – в това число и страха. Тази обстановка на злата партия в континен‐
тален Китай бе създадена от старите сили, които използват лоши хора, както и
зли същества от други измерения. Старите сили ще ви признаят само ако може‐
те да успеете в самоусъвършенстването в среда, която е толкова зла, и ето защо
те я създадоха. Сега, след като нещата са стигнали до тази точка, ние ще трябва
да ги победим в собствената им игра. Ето как ще го направим, а това, което ще се
случи по-късно, ще бъде разглеждано по-късно. Така или иначе, аз съм вашият
Учител и затова трябва да ви казвам, когато забележа недостатъците ви.

Знам, че сред моите Дафа ученици, седнали тук, мнозина са просто изклю‐
чителни – дали ще са от Китай или от други части на света – и в тях са включени
тези, които са преминали през застрашаващи живота изпитания или през най-
суровите обстоятелства. Това е просто изключително. Разбира се, като Дафа
практикуващи те знаят, че колкото и страдание да има, те търсят не комфорт и
облекчение, а вечен живот и спасение на многобройните животи, които предста‐
вят. И ето защо са се справили толкова добре. Има много такива Дафа практику‐
ващи и те са се справили наистина добре. Фа-конференцията е за да видите, до‐



като другите споделят опита си, как са се справили те и да видите как да се спра‐
вяте по-добре. Тя не е, за да слушате интересни неща, защото вие също сте Дафа
практикуващи.

Нямаше да се успокоя, ако не ви бях казал тези думи. Всичко е на път да
достигне края и вие сте го видели. Това, което се случва на Земята, е съответст‐
ващо отражение на случващото се във Вселената. Постепенно праведното и
справедливото надделяват, докато злите неща намаляват. Стигнало е дори до‐
там, че тези, които са участвали директно в преследването на Дафа практикува‐
щите, живеят в състояние на постоянен страх и тревога. Преди те караха Дафа
практикуващите да живеят в постоянен страх. Сега е техният ред да страдат за
това. Така че, стигнали до тази точка, просто помислете: колко още е останало
от пътуването? Наистина не е останало много по пътя на Дафа практикуващите
за спасение на съзнателни същества и изпълнение на техните мисии.

Преди поставих под въпрос дали злата ККП би могла да оцелее още десет
години. Истината е, че можеше да бъде много по-кратко. Можех да не й позволя
да оцелее и пет години. Но осъзнавате ли колко от хората по света не биха били
спасени, тъй като са били забулени от злото? И колко Дафа практикуващи пос‐
тепенно са се обезсърчили в хода на преследването и не са успели да пристъпят
напред. Тогава каква полза щеше да има, ако се приключеше? Не е ли Фа-кори‐
гирането за спасяване на хората? Ако бях единственият, който да си тръгне от‐
тук, какъв щеше да е смисълът от създаването на този свят? И всички подредби,
направени преди историята, щяха да бъдат напразно. Времето е удължено зара‐
ди вас и заради съзнателните същества.

Това е всичко за днес. Благодаря ви! (Ентусиазирани аплодисменти) Свър‐
шили сте много усилена работа – нашите Дафа ученици наистина са работили
усилено! (Практикуващите отговарят: „Учителят е работил усилено!“
Всички ръкопляскат.) От името на съзнателните същества, които са спасявани –
благодаря ви!

(Бурни аплодисменти от всички в публиката)


