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Добро утро! Моля, седнете. Самоусъвършенстването в Дафа е събрало

всички ви заедно тук. Всеки Дафа практикуващ прави нещата, които трябва да
прави, за да изпълни историческата си мисия. Разбира се, някои са усърдни, а
някои – не толкова, но това е нормално. Когато имате група самоусъвършенст‐
ващи се, в действителност не би било нормално всеки да е толкова усърден. Но
какъвто и да е случаят, като Дафа практикуващи ние трябва да изпълним това,
което се предполага. Ако това, за което Дафа практикуващите работят, наистина
се случи в близко бъдеще и все пак вие не сте се справили добре, тогава по това
време ще съжалявате – истински ще съжалявате. Ако не сте направили много от
нещата, които първоначално сте искали да направите, или не сте спасили много
от хората, които сте искали да спасите, тогава това би било много сериозно.

Разбира се, необходимо е да се справяте добре в личното си самоусъвър‐
шенстване, ако искате да се справяте добре с тези неща. Така че това означава,
че самоусъвършенстването е фундаментално за всеки от вас. При всеки един
проект за спасяване на хора, ако се отдалечите от самоусъвършенстването, ще
откриете, че ставате все повече като човек, който не се самоусъвършенства, и че
сте склонни да разсъждавате и да действате по все по-обикновен начин. Но ако
останете във Фа по целия път и не се отпускате в личното си самоусъвършенст‐
ване в нито един момент, ще установите, че всичко, което правите, истински
приляга на един самоусъвършенстващ се. Това е основната, фундаментална га‐
ранция за това, един Дафа практикуващ да може да завърши мисията си. Така че
не можете да се отклонявате от Фа и в нито един момент не можете да се отпус‐
кате в личното си самоусъвършенстване. Да, много Дафа практикуващи извън
Китай са изключително заети с проекти. И ако искате да свършите добра работа
по тези проекти и да ги направите ефективни в спасяването на хора, тогава е не‐
обходимо да ги правите по-добре, да вложите повече сърцето си в тях и да им
отделяте повече време. И при това положение може да изглежда, че няма време
за личното ви самоусъвършенстване. Но както и да стоят нещата, всички вие все
пак трябва да намирате време за самоусъвършенстване и за изучаване на Фа.

Разбира се, тъй като се самоусъвършенствате, всичко, което правите, докато
сте самоусъвършенстващи се, е пряко свързано с вашето самоусъвършенстване
и тези неща всъщност изграждат вашия път в самоусъвършенстването. Всичко,



което правите, е интегрирано с пътя ви в самоусъвършенстването. Самоусъвър‐
шенстването ви се съдържа във всичко, което правите, било то в работата в об‐
ществото, в Дафа проектите или в ежедневието ви – със сигурност е така. Разби‐
ра се, както току-що казах, има ги тези, които са прилежни, и тези, които не са;
някои осъзнават огромната отговорност на Дафа практикуващия – на едно тако‐
ва същество, докато други нямат много силна осъзнатост за нея. Разбира се,
смятам, че какъвто и да е случаят, като Дафа практикуващи вие не можете да се
отпускате. Преди няколко години това, за което се тревожех най-много, беше, че
дори когато преследването беше толкова сурово, много хора не бяха способни
да си сътрудничат един с друг в Дафа проектите. Имаше много неща, които се
провалиха в резултат на вашите спорове; много неща се провалиха в резултат от
злите фактори, които използваха този ваш много силен борбен манталитет. Сега
вече сте станали наясно относно тези проблеми и по отношение на много неща
хората сега в общи линии просто тръгват и ги правят, ако идеите се сметнат за
приемливи. Въпреки че много неща не са обмислени толкова обстойно, ако пог‐
леднете на това като Дафа практикуващи, не е ли то възможност за самоусъвър‐
шенстване, която ви е била предоставена? Не ви ли е оставена, за да работите по
нея и да се справите добре с това, което не е било обмислено докрай или което
намирате за все още не съвсем идеално? Не са ли точно това нещата, с които
трябва да се заемете и да направите?

Когато промотирахте и продавахте билети за „Шен Юн“, много хора демон‐
стрираха същия проблем. В началото имаше спорове и някои хора изглеждаха
неентусиазирани. И при все че повечето хора направиха, каквото им беше заръ‐
чано, те не вложиха цялото си сърце в работата. Но тъй като всяка минута и вся‐
ка секунда от живота ви е част от вашето самоусъвършенстване, вие пропилява‐
те собствените си [възможности], пилеете ограниченото време, с което разпола‐
гате по пътя си на самоусъвършенстване, и не успявате да извървите пътя добре.
Трябва от цялото си сърце да свършите добре това, което се предполага да нап‐
равите – и само тогава е достойно за възхищение. Може да правите каквото ви
е заръчано, но ако в действителност не обмисляте сериозно отношението си към
нещата или това, как ще можете да спасявате хора, тогава това е проблем в само‐
усъвършенстването ви.

Разбира се, вие действително се опитахте да направите, каквото можете, но
нещата никога не са толкова прости, когато става въпрос за спасяването на хора.
Старите сили твърдят, че ако можете лесно да завършите нещо, няма да бъде
придобита велика добродетел. И ето защо ви създават трудности. Ако нещо
може да бъде направено лесно, всеки би могъл да го направи. Тогава какъв би
бил смисълът Дафа практикуващите да трябва да го правят, какъв би бил смисъ‐
лът вие да трябва да го правите? И ето как се оказва, че нещата, които правите,
имат определена степен на трудност и само по този начин можете да демонстри‐
рате, че се самоусъвършенствате. Действително само когато е така, Дафа прак‐
тикуващите могат наистина да демонстрират великата си добродетел. Когато
сте способни да постигнете това, което другите не могат, когато успявате да се
самоусъвършенствате добре, докато сте подложени на трудности и на натиска
от преследването и същевременно успявате да спасявате съзнателни същества,
това е просто необикновено. И все пак, какво представлява спасяването на съз‐



нателни същества в действителност? Помислете, в историята много хора са го‐
ворили за намерението си да спасяват съзнателни същества. Докато тези думи
са били лесни за изричане, те всъщност са предизвиквали смях сред Боговете.
Защото кой би бил толкова дързък, че да спасява съзнателните същества? Да се
изрекат тези грандиозни думи е едно, но кой би имал куража наистина да го из‐
върши? Ако ще спасявате някого, как ще му помогнете да отстрани огромните
кармични дългове, които носи, или многото видове представи, които е форми‐
рал в този свят? Как ще уредите създадените от него кармични дългове и пре‐
допределени връзки в обществото? А колко по-сложно е спасяването на мно‐
жество съзнателни същества в сравнение със само един живот. Ето колко е труд‐
но да се спасяват хора. Но колкото и сложни да са тези неща, тук е Учителят,
както и други Богове, за да помагат с тези на по-дълбоките нива. А нещата от
повърхностното ниво също включват огромни предизвикателства и те са това, в
което е необходимо да вложите сърцето си.

На външен вид самоусъвършенстващите се не се различават от обикнове‐
ните хора. Не става въпрос, че след като се заемете със самоусъвършенстване в
Дафа, за една нощ ще започнете да изглеждате като божествено същество. Във
външния вид няма промяна. Единствената промяна, докато вървите по този път
към божественото, е, че начинът ви на мислене ще е различен от този на обикно‐
вените хора. Някои изглеждат доста усърдни в самоусъвършенстването си, като
изучават Фа и правят упражненията, но не търсят в себе си. Но ако не търсите в
себе си, помислете – тогава не сте ли обикновен човек? Търси ли навътре в себе
си някой обикновен човек? Кой обикновен човек може да търси в себе си? Да
предположим, че някой се опитва да разсъждава къде е сбъркал, на каквото и
разногласие да се натъкне, и се извинява на другата страна, след като си изясни
нещата – ако е в Китай, хората ще го сметнат за луд. Тъй като моралът на цялото
общество е бил съсипан от тази зла партия, никой обикновен човек не би разг‐
леждал проблемите по този начин. Вместо това, когато попадне в конфликт, той
обикновено обвинява другата страна и напрежението се увеличава. Дафа прак‐
тикуващите не са такива.

Разбира се, има някои, които са усърдни, и други, които не са, а има и нови
практикуващи. И така, когато се натъкнете на противоречия, сред вас има много
хора, които не могат да ги превъзмогнат за известно време. Но с помощта на
дългогодишните практикуващи или чрез постоянно изучаване на Фа постепенно
ще станете по-наясно. В самоусъвършенстването малко по малко ще осъзнаете:
„О, трябва да търся в себе си и да открия какъв е моят недостатък, каква грешка
съм допуснал и къде не съм се справил добре, за да се стигне до това противоре‐
чие.“ И ето кое разграничава самоусъвършенстващия се от обикновения човек.
То не може да бъде видяно на повърхността. Но начинът, по който вътре в сър‐
цето си реагирате на противоречията, или отношението ви към тях, няма нищо
общо с обикновения човек. Многократно съм говорил за тези неща в „Джуан
Фалун“ и в други Фа-лекции, за да ви напомням често за тях. Понякога, когато
не внимавате в самоусъвършенстването си, забравяте това, или когато някоя чо‐
вешка привързаност е твърде силна, не мислите за него. Но така няма да стане.
Трябва да сте наясно, че сте самоусъвършенстващи се.

Както може да се очаква, докато вършите нещата, които Дафа практикува‐



Както може да се очаква, докато вършите нещата, които Дафа практикува‐
щите правят, за да спасяват хора, ще се натъкнете на всякакви хора в обикнове‐
ното човешко общество. И там са предизвикателствата, пред които се изправя‐
те. Не се съсредоточавайте върху това, какви може да са хората на повърхност‐
та. Някои от тях са приели лъжите, които ККП използва, за да ни преследва, и
имат лошо отношение към Дафа или Дафа практикуващите. Но помислете спо‐
койно и ще осъзнаете, че лъжите на ККП са отровили тези хора. Ако Дафа прак‐
тикуващите наистина са натоварени с мисията за спасение по време на това фи‐
нално дело – разбира се, всички Дафа практикуващи са наясно защо правят
това, което правят – тогава помислете: какво представлява ККП в действител‐
ност? Не е ли тя именно Звярът в Края на дните, за който всички онези проро‐
чества и религии са говорели в историята? И не цели ли да унищожи човечест‐
вото? Разбира се, ние я виждаме такава, каквато е. Просто това финално дело е
разделено на две фази. В тази фаза нещата се случват само в Китай, а не по света,
макар че отровата ѝ се е разпростряла по цялото земно кълбо. Едностранчивите
лъжи, които партията е използвала, за да преследва Фалун Гонг, покриха Земята
и всички медии по света ги препечатваха. През тази част от преследването на
Фалун Гонг онези медии на практика разпространяваха злото от нейно име. И
до ден-днешен службите за граничен контрол на много държави все още имат
черни списъци, издадени от злата ККП. Разбира се, в свободния свят тези неща
не бяха умишлено извършени от медиите или от онези институции. С това също
сме доста наясно. Мисълта ми е по-скоро, че тази отрова е била разпространена
по света, като някои институции в определени държави все още се водят по тази
информация и не използват собствената си преценка, за да разграничат доброто
от злото.

И още нещо – това преследване не е това, за което го мислят хората. Да се
спаси един човек означава да се спаси това, което е в сърцевината на човека. А
това, което е в сърцевината, се отразява в неговите мисли и дух, докато повърх‐
ностните неща може да не са много важни. Ако съзнанието и духът на човека са
били отровени, сериозно заразени, тогава този живот е истински лош. Ако човек
е извършил убийство или палеж, това не означава, че той не трябва да бъде спа‐
сен. Не казвам това. Това са само действия на повърхността на човека и е въз‐
можно той да смени посоката, тъй като това, което е в сърцевината му, може да
не е толкова лошо. Но когато един живот наистина е бил отровен и е извършил
лоши неща срещу божествените същества или срещу пратениците на божестве‐
ното, тогава това е много сериозно. Разбира се, докато се опитваме да спасяваме
хора, злото се опитва да ги завлече надолу в Ада. Хората като тези, които вижда‐
ме да имат лошо отношение към Дафа или които са много злобни спрямо Дафа
практикуващите, са всъщност достойни за съжаление. В действителност те са
били отровени от лъжите на ККП и ето кое ги кара да действат по този начин.
Разбира се, в някои случаи хората са били подтикнати от пари. Но какъвто и да е
случаят, ние трябва да спасим когото можем, включително и тези хора. Може и
да не го осъзнавате, но човекът, който сега изглежда така зъл, може някога да е
бил свято божество в Небесата, което е дошло на тази Земя, за да стане човешко
същество и да получи този Фа.

Повърхностните кожи на хората в този свят са създадени от Боговете и сега



Повърхностните кожи на хората в този свят са създадени от Боговете и сега
те са носени подобно на дреха от божествени същества, които са се спуснали
тук. Мнозинството от тези същества са божествени същества от Небесата. Сле‐
дователно хората сега в този свят не са толкова обикновени. Докато ние наблю‐
даваме съществуването на различните социални явления, многото професии и
отрасли и различните хора, независимо като какъв се показва човек, неговата
същност може да е напълно различна. Просто помислете за момент какво е било
за едно божествено същество да дойде в този свят и да стане човек – не би ли
бил той наясно в какво състояние е човешкото общество? То е опасно и ужасно.
И въпреки това той е имал куража да се откаже от божествения си статус и да
направи този скок, като е дошъл тук и се е превърнал в човешко същество. Така
че дори и само поради това Дафа практикуващите би трябвало да го спасят.
Тези същества са точно като вас, Дафа практикуващите, които сте успели да
дойдете тук и да поемете такива огромни мисии и отговорности. Възможно ли е
да не сте знаели каква ще стане тази среда? Спасяване на хора? Може би самите
вие щяхте да бъдете погубени тук. И все пак сте дошли. И те са направили също‐
то. Дошли са с мисълта, че този Фа със сигурност ще ги спаси, и с пълна увере‐
ност в Дафа. Тогава това само по себе си би трябвало да ни е достатъчна причи‐
на, за да ги спасим, нали така? Вие абсолютно трябва да ги спасите. Някога те са
били несравнимо святи Богове. Ако искате да се справяте добре в това начина‐
ние, трябва да сте постоянно усърдни в самоусъвършенстването и непрестанно
да подсилвате себе си. Само тогава ще можете да се справите добре.

Наблюдавал съм, че по някои проекти много от вас действат твърде подоб‐
но на обикновените хора. Една медийна компания... Да поговорим за медийната
работа, например. Медийната компания трябва да бъде управлявана добре. Но в
този процес мисленето на хората става все по-обикновено с течение на времето,
като те вече не разглеждат нещата като самоусъвършенстващи се, а като обикно‐
вени хора. Могат ли такива да бъдат наречени Дафа практикуващи? В крайна
сметка, защо Дафа практикуващите ръководят медийна компания? За да спася‐
ват хора. Не забравяйте, че целта ви е да спасявате хора и причината да ръково‐
дите добре една медийна компания е да спасявате хора. Разясняването на фак‐
тите и спасяването на съзнателни същества са това, което е необходимо да пос‐
тигнете. Няма нищо друго, което да постигате. На този свят няма нищо друго,
което да е нужно да постигнете. Това са нещата, за които е необходимо да рабо‐
тите, и все пак някои хора подхождат напълно лековато към собственото си са‐
моусъвършенстване и вместо това правят приоритет неща на обикновените
хора. Тогава не сте ли се отклонили от пътя на самоусъвършенстването на Дафа
практикуващите?

Има много Дафа практикуващи, при които през годините постоянно се поя‐
вяваха проблеми в самоусъвършенстването. Конфликтите не са били най-сери‐
озният проблем. Имало е доста случаи на тестове с болестна карма, като много
хора дори са починали. Но честно казано, ако трябва да го поставя сериозно, от
повърхността не можете да кажете как се справя един самоусъвършенстващ се в
действителност. Разбира се, такъв човек ще върши Дафа неща като другите, но
това, което виждат хората, са все външни неща, докато в действителност дълбо‐
ко в него има много привързаности, които другите не могат да видят. Много



неща, от които не може да се откаже, са дълбоко скрити. Самият човек знае, че
тези неща не са добри, така че се страхува другите да не разберат за тях, за да не
изпадне в неловко положение. Но не е приел тези неща сериозно като самоусъ‐
вършенстващ се и не е успял да работи от все сърце върху елиминирането им,
нито е успял да се справи добре с тях, след като ги е разпознал. Имало е и слу‐
чаи, при които някой не е приел някакви дребни неща сериозно в самоусъвър‐
шенстването си и те са се превърнали в големи проблеми.

Нека го кажа по следния начин. Изискванията за Дафа практикуващите са
високи – по-високи от тези на всяка друга среда за самоусъвършенстване. По
форма не е толкова стриктно, но стандартите и изискванията за вашето самоу‐
съвършенстване са високи. Проблем е, ако не успеете да разпознаете собствени‐
те си грешки, точно както е проблем, ако не успете да видите силните привърза‐
ности, които може да имате. И когато действително станете наясно с тях, разби‐
ра се, като Дафа практикуващи определено би трябвало да се заемете подобава‐
що с тях. И точно това е самоусъвършенстване.

И все пак, при някои хора... Особено в континентален Китай, където злата
култура на това място прелива навсякъде, в цялото общество отношенията меж‐
ду хората вече не отговарят на нормалното състояние на човешките същества.
За хората е обичайно да се лъжат взаимно – щом си отворят устата, се търкулват
лъжи, вместо истинни думи. И начините на мислене на хората са се откъснали
от нормалните, човешки начини. Така че в такава среда за човек е наистина
трудно да осъзнае проблемите си. Тогава справедливо ли е това? Старите сили
вярват, че е справедливо, тъй като това, на което се надявате, е да успеете да
преминете в бъдещето. Това, което е било тук, ще престане да съществува и вие
искате да се придвижите към бъдещето. И не става въпрос само за вашето пре‐
минаване в бъдещето; много хора, които са дошли от високи нива, са представи‐
тели на съзнателни същества в своите космически тела на много високи нива и
представляват шансовете за спасение на толкова много животи. Така че как
може да няма стриктни изисквания към вас? Ето как го виждат старите сили. И
по тази причина направиха тази среда [на Китай] такава бъркотия, като нещата
там не са, както нормално би трябвало да бъдат за човешките същества. Старите
сили от старата Вселена мислят, че като ви накарат да се самоусъвършенствате в
такава среда, нещата са справедливи. Те смятат: „Ще призная постигането ви на
Съвършенство само ако сте успели в среда като тази. Кой не би бил способен да
се самоусъвършенства в хубава среда?“ Но в такава среда е наистина ужасно
трудно да осъзнаете собствените си недостатъци, нали? Действително е така.
Когато всеки, който срещнете там, мисли така и начинът, по който хората дейст‐
ват едни спрямо други, е такъв, какво ще правите?

Вие имате Дафа. И старите сили също го виждат по този начин и си мислят:
„Ти си Дафа практикуващ, нали? Така че би трябвало да се самоусъвършенстваш
според Дафа и да действаш въз основа на изискванията на Дафа.“ И случаят на‐
истина е такъв. Но някои ученици не действат според Дафа, а по обикновените
човешки начини. И което е още по-лошо, когато осъзнаят собствените си недос‐
татъци, те смятат, че не е нещо важно, и просто ги подминават. Но старите сили
няма да си затворят очите за тези неща. Те ще ви оценят по критериите за само‐
усъвършенстващи се; ще ви оценят по критериите за животите на бъдещето.



Така че мислите ли, че ще са съгласни, ако използвате критериите на обикнове‐
ните хора, за да оценявате себе си и да изисквате от себе си? Няма да са съглас‐
ни. И ето защо някои хора са се сблъсквали с толкова много изпитания и проб‐
леми, а някои дори са починали, без да узнаят защо. Разбира се, като Дафа прак‐
тикуващи вие сте способни да спасявате хора чрез разясняване на фактите. То‐
гава, тъй като обикновените хора могат да бъдат спасени, дали цялата тази рабо‐
та, която е свършил един такъв Дафа практикуващ, ще е била напразно? Не, не е
така. Това е въпрос на нива. С други думи, ако като Дафа практикуващ някой е
направил много неща, но не се е самоусъвършенствал добре в определени отно‐
шения и е починал, какво се случва тогава? Това, че е бил Дафа практикуващ,
разбира се, няма да е било напразно, нито нещата, които е извършил. Въпросът е
само в нивото, [което ще постигне].

Но си мисля за това, че нашите Дафа практикуващи са изправени срещу
един свят от седем милиарда души. И макар да имаме много Дафа практикува‐
щи в Китай, там те са изправени срещу население от 1,5 милиарда. Да се спася‐
ват хора там наистина е просто толкова трудно, предвид цялото напрежение от
онзи зловещ мошенически режим. А вие трябва да се справите добре с това. То‐
гава как ще го направите? Тъй като сте Дафа практикуващи, имате капацитета да
правите неща, които самоусъвършенстващите се в миналото не са могли да пра‐
вят, и да постигнете това, което обикновените хора не могат. Вие сте Дафа прак‐
тикуващи и имате Дафа – Дафа на бъдещето. И все пак някои хора не мислят по
този начин. Те не ценят този Фа подобаващо и нямат много силни праведни
мисли. Тогава не могат да се справят, не се справят добре и се отклоняват от
курса.

Разбира се, някои Дафа практикуващи са се справили много добре. Както
съм казвал, Дафа практикуващите имат различна основа. Някои са се справили
изключително добре, а кармата на други не е чак толкова голяма, така че [злите
същества] не са достатъчно дръзки, за да ги преследват сурово. Някои обаче
имат по-големи количества карма и така [злите същества] се хващат за това като
основание за преследване.

Тъй като това е Фа-конференция, не бих искал да отнемам твърде много от
времето ви. Така че преминах направо на темата и говорих директно за самоусъ‐
вършенстването, без заобикалки. В крайна сметка целта на събирането ви тук,
идвайки от далеч, е да се подобрите в тази среда на самоусъвършенстване и да
чуете Учителя да говори. Но в действителност всичко е в „Джуан Фалун“. Всич‐
ко, за което съм говорил, е просто обяснение на „Джуан Фалун“. И вие сте спо‐
собни да видите всичко това в книгата сами. Просто понякога, когато я вземате
в ръце, не сте с толкова будно съзнание и не приемате това за важно. А поняко‐
га, когато сте заети или ви се оказва намеса по един или друг начин, волята ви да
четете книгата не е толкова силна или съзнанието ви не е концентрирано. И в
този случай няма да получите Фа от нея или да видите каквото и да било. Самоу‐
съвършенстването е нещо сериозно и величествено.

Бих искал да спомена нещо. Както знаете, първото нещо, което се появява,
когато отворите „Джуан Фалун“, е „Луню“. От самото начало не съм доволен от
настоящото „Луню“ като предговор към книгата. (Учителят се смее) Наясно
съм с чувствата на Дафа практикуващите към Фа – той ви е скъп, колкото собст‐



вения ви живот. Всеки е способен да рецитира „Луню“ по памет. И „Луню“ дейс‐
твително е оказало голямо влияние в самоусъвършенстването ви по време на
Фа-коригирането; то ви е помогнало да подсилите праведните си мисли и е
изиграло положителна роля. Но тъй като по онова време „Луню“ бе написано, за
да помогне на хората, които нямат никаква представа какво е Фа, да го разберат,
отправната му точка не беше много висока и мисълта за утвърждаване на Фа
чрез науката бе сравнително силна. И все пак този Фа е толкова огромен. Бъде‐
щето е в негови ръце. Но науката бе поставена прекалено високо и разгледана
като твърде велика. Така че от доста време исках да го ревизирам. Тъй като оба‐
че ситуацията през тези години беше ужасна, а информацията – блокирана, като
истинското бе примесено с фалшивото и също така бяха създавани проблеми,
през цялото това време не го направих. Напоследък ревизирах „Луню“ и исках
да ви уведомя за това. Може да го публикувам скоро на сайта „Минхуей“.

Така че какво би трябвало да направите с първоначалното „Луню“? Може да
копирате или принтирате новото, след като настроите страницата да бъде със
същия размер като книгата ви и уеднаквите с първоначалните тип и големина на
шрифта. Може да изрежете страницата, която съдържа първоначалното „Луню“,
и след това да поставите или да прикрепите новата страница. Исках да уведомя
всички ви за това на тази Фа-конференция тук. Като го споменавам тук днес, ще
повярвате, че новината е легитимна. (Практикуващите се смеят и аплодират)
В противен случай (Учителят се смее) съм сигурен, че поради емоционални
причини на някои Дафа практикуващи може да им е трудно да го приемат. Зная
това.

Във всеки случай аз, като ваш Учител, мисля относно това, какво е добро за
вас, за вашето самоусъвършенстване и за бъдещето. Този Фа е огромен.

Казвал съм ви за структурата на космоса, до етапа, където тази структура не
може да бъде обяснена по-нататък. За да ви дам представа за степента ѝ на
сложност, просто помислете колко клони има едно дърво. И тук говорим само
за клоните на едно дърво. Тогава колко дървета, колко клони и колко листа има
в една гора? И дори ако вземете всички дървета, клони и листа на тази Земя
като цяло, те не могат да изразят концепцията за дори един малък обсег от Все‐
лената. Това няма как да се опише. Тя е просто твърде огромна и сложна. Броят
на животите е просто безкраен и безграничен – толкова са многобройни, че са
безчетни, като някои Богове са толкова гигантски, че е невъобразимо. И всичко
е живо. Когато хората смятат нещата за „органични“ или „неорганични“, това е
базирано само на явленията, които те виждат на повърхността. Всички неща,
включително произведените във фабрики продукти, са живи. Ако нещо не е
живо, то бързо би се разпаднало и би престанало да съществува. Хората твър‐
дят, че чрез свръхестествени способности човек може да види, че всичко в нечия
стая – било то маси, столове, табуретки, стени – може да говори и да комуники‐
ра с тях. И наистина е така. Всички неща са живи. И ето защо монасите и самоу‐
съвършенстващите се от миналото не пилеели нещата нехайно, не ги съсипвали
и се опитвали да избегнат нанасянето на вреда на каквото и да било. Било е
свързано с това. Ограничавам коментарите си относно структурата на по-голя‐
мото измерение, тъй като нещата са изключително сложни.

Преди избягвах да дискутирам това човешко измерение. Тъй като Дафа



Преди избягвах да дискутирам това човешко измерение. Тъй като Дафа
практикуващите се самоусъвършенстват на едно по-високо ниво, преподавам
само Дафа. Но дори и в тази човешка среда тук – тоест в това човешко измере‐
ние, изградено от молекули – има много, много неща, които хората не могат да
видят – вие ги наричате „измерения“ или „времепространства“. И какво означа‐
ва това? Както знаете, човешкото око може да види цветовете червено, оранже‐
во, жълто, зелено, синьо, тъмносиньо и виолетово в този свят. (Учителят
огражда с ръце малко пространство) Вие можете да видите това, което е в обсе‐
га на тези цветове. Но сега учените знаят, че има и още, нали така? Съществуват
много други цветове. Няма ли по-високи честоти и по-големи дължини на въл‐
ната в светлинния спектър? (Протяга ръка два пъти нагоре вдясно) А в дейст‐
вителност в светлинния спектър има и ниски честоти. (Протяга ръка два пъти
надолу вляво) Няма ли такива неща като инфрачервени, ултравиолетови и рент‐
генови лъчи? За тях говоря. Те също са част от това измерение и по същия на‐
чин са изградени от молекули, и все пак са невидими за човешкото око. Точно
като пианото, например. Да кажем, че човешкото око може да види само клави‐
шите от една октава, въпреки че обхватът на пианото е няколко октави (протяга
ръка надясно, за да покаже многобройните октави)... седем октави. И контраба‐
сът също има няколко ниски октави (протяга ръка наляво). Просто използвам
пианото като метафора; светлинният спектър е много по-обширен от спектъра
на пианото (протяга ръце хоризонтално в знак на голямо разстояние). Всичко
е материално. Просто използвам светлинния спектър, за да предам идеята. Тези
неща действително съществуват. И молекулите, които действително съществу‐
ват, съставляват нещата с материално съществуване, световете, времепростран‐
ствата и така нататък. Но човешкото око може да види само тази много тясна
част (поставя длани на разстояние, равняващо се на това между очите), или
това, което е в тази една октава (смее се), докато има безброй други октави, кои‐
то хората не могат да доловят (лявата и дясната ръка се разпъват
едновременно) – както по-ниски, така и по-високи. (Докато Учителят говори,
той протяга лявата си ръка наляво и спира, протяга дясната си ръка надясно
и спира, и когато двете му ръце образуват определена ширина, изобразяваща
обхват, той гледа всички с усмивка.)

Всъщност просто описвах нещата по една хоризонтална, права линия. (С
длани, обърнати към тялото, Учителят протяга ръце хоризонтално от
гръдния си кош наляво и надясно.) Нещата се разпростират и вертикално
(протяга ръце от гръдния си кош напред, в посока към публиката), както и на‐
сам (протяга дясната си ръка надясно, на височината на кръста) и натам
(протяга лявата си ръка напред, по посока на публиката и на височината на
кръста), и в рамките на тези има и други – ето така (продължава да протяга
лявата си ръка в същата посока, към публиката, и прави движение,
предполагащо много разклонения и от дясната, и от лявата страна) и така.
(Учителят протяга двете си ръце назад, надясно и в различни други посоки и
същевременно във всяка една посока обозначава многобройни разклонения, след
това спира и поглежда всички. Практикуващите аплодират, Учителят се
усмихва и прави Хъшъ.) Няма език, който да опише това, нали? Трудно е да се
изрази. А обяснявам само нещата, които са на една линия (прави жест, за да



обозначи хоризонтална линия от ляво надясно). Така че идеята е, че има клави‐
ши от много, много октави, които са невидими за човешкото око. Това, което е
видимо за човешкото око или доловимо чрез зрението, съответства на останала‐
та част от вашето тяло. С други думи, това, което не можете да видите, няма да
сте способни и да докоснете или чуете. Вашите сетива на слух, допир и зрение са
все ограничени до еквивалента на тази една октава (прави жест, за да покаже
ограничена ширина). Някои хора са казвали, че могат да чуят музика от Небеса‐
та и че тя е толкова красива, докато други казват, че могат да виждат живи неща
в други измерения. И те действително могат, но това са все неща в това измере‐
ние – по-голямото измерение, което е съставено от молекули и което е забеле‐
жително разнообразно. Всички тези неща действително съществуват осезаемо.
И всички онези живи неща всъщност могат да виждат човешките същества, до‐
като хората не могат да ги видят. Тогава как е възможно това? Както съм посоч‐
вал преди, тази човешка сфера (прави знак, за да покаже ограничен обхват) е
единственото място, което е в заблуда. Онези живи същества, които хората не
могат да видят, не се намират в заблуда.

Това, за което говоря, е известно на съвременната наука и не е нещо сенза‐
ционно. И така, какво представлява животът там, в онези подобни измерения,
които съществуват паралелно на това на човечеството? И кой ги обитава? Живо‐
тите на човешките същества, бидейки така ограничени до този свят, са наистина
доста жалки. (Учителят прави жест, за да обозначи малка област.) Всичко, за
което хората в този свят са наясно, е само този един малък обсег, който могат да
видят сега, докато всички други живи същества (прави жест като за добавяне с
дясната си ръка) знаят за хората в този свят. Но обратното не е вярно. Има
хора, които изучават свръхестествените способности. Но както току-що посо‐
чих, на тази една линия има това, и това... (Докато говори, Учителят бързо
протяга ръце на височината на кръста от тялото си право напред, след това
ги протяга на двете страни едновременно и на еднаква височина, после посочва
с двете си ръце многобройните разклонения навън в посоката, която току-що
е показал от дясната си страна, и след това в равнината на няколкото
описани по-горе посоки изобразява разклонения в посоките, които са на 45°
спрямо тази право напред, на 0° спрямо тази право напред, на -45° спрямо
тази право напред и така нататък.) И това все още се разклонява дори още
повече. Тогава какво да кажем за вертикалните? (Говорейки, докато протяга
ръце право напред, в хоризонтална равнина, перпендикулярна на тялото и
малко по-нагоре от кръста.) И за тези, които са така (посочвайки в посоката на
45° спрямо тази право напред, в същата равнина), или така (посочвайки в
посоката на -45° спрямо тази право напред, в същата равнина), или така
(посочвайки напред от тялото, в позиция като за 12 ч. в равнината, успоредна
на тялото му), или така (показвайки, докато говори, с двете ръце, че на тази
равнина има допълнителни равнини в посоките, съответстващи на 1:30 ч. и
10:30 ч.), или така? (Учителят сочи в посоките, съответстващи на 1:30 ч. и
10:30 ч. в равнина, която е на 45° спрямо хоризонталната, и указва
разклонения във всяка посока, и така нататък.) И всички те се разклоняват и
разклоняват дори още по-нататък. Мисълта ми е, че дори само това измерение,
което е съставено от молекули, е ето толкова сложно. Небесното око на онези,



които могат да виждат тези неща, е отворено просто на нивото на Телесното
зрение. И в рамките на Телесното зрение има различни нива. Така че това, което
вижда всеки от вас, може да е различно. Чудесата на живота са наистина гранди‐
озни. Те са далеч отвъд малкото, което технологиите на човешките същества
могат да доловят. Ако технологичният напредък на човечеството продължи по
настоящия си път, той вечно ще се придвижва със скоростта на охлюва.

Така или иначе, това, за което говорех току-що, имаше за цел да ви даде
представата, че човешките същества – а това включва и Дафа практикуващите,
които се самоусъвършенстват – се намират на един много тесен път. Това си
има своите преимущества – а именно, че това, което е отвъд този път, ще остане
изолирано, ако човек направи нещо погрешно. Това е съществуването на човеш‐
ките същества. Ако беше по друг начин, не бихте могли да се справите с този
тип намеса и с тези различни сложни фактори, защото човешкият интелект е ог‐
раничен. Като подхождате към нещата в рамките на този тесен път, вие лесно
можете да се справите със ситуациите, с които се сблъсквате.

Казвал съм преди, че всичко, което човек прави в този свят, се наблюдава от
безбройни същества в други времепространства. Някои хора обаче не го вярват.
Няма значение, ако един обикновен човек не го вярва. Но Дафа практикуващите
знаят, че в действителност съществата от високо ниво могат да виждат мислите
на хората с изключителна яснота и че могат да видят дори развитието на техни‐
те мисли. Начинът, по който човек мисли или по който съзнанието му реагира
на нещата, може да се наблюдава от тях наготово. А по отношение на Дафа прак‐
тикуващите, всяка една ваша мисъл определя оцеляването на много същества;
това, как се справяте с нещата и дали ги правите добре, или не, определя бъде‐
щото съществуване на тези същества. Тогава възможно ли е те да не са загриже‐
ни? Всички те наблюдават. Съществуват всякакви социални явления и човешко‐
то общество също е толкова сложно – особено сега, когато нещата от миналото,
бъдещето и настоящето са все изложени тук, за да се види какво избирате. Това
също е направило обществото по-изпълнено със събития и по-вълнуващо от
всякога, което лесно може да провокира привързаности. За самоусъвършенства‐
щите се това служи като намеса, като прави по-трудно самоусъвършенстването
и спасяването на хора. Така че наистина е трудно да се самоусъвършенствате
при тези обстоятелства. [Онези други същества] могат да виждат и да наблюда‐
ват вашите съзнания и действия. Всяко едно от тези неща може да провокира
човешките ви привързаности. Но ако един Дафа практикуващ се отклони от Фа
и мислите му не са достатъчно праведни, тогава той може наистина да се откло‐
ни много и дори да се подхлъзне доста надалеч за съвсем кратко време.

Това е всичко за днес. (Практикуващите аплодират с колебание) Може би
много хора биха искали също така да зададат въпроси. (Практикуващите
веднага аплодират ентусиазирано) Добре, ще отговарям на въпросите ви в
продължение на час. (Практикуващите аплодират ентусиазирано) Може да
подадете листчетата си с въпроси.

Един Дафа практикуващ може да се самоусъвършенства независимо от сво‐
ята позиция – било то президентска служба или обикновен човек. Можете да
сте добър човек във всяка професия или отрасъл и понастоящем всички те пре‐
доставят на Дафа практикуващите среда за самоусъвършенстване. В миналото



самоусъвършенстването е било извършвано в храмове или манастири. Но днеш‐
ните Дафа практикуващи не са ограничени до самоусъвършенстване в която и
да било конкретна среда, тъй като трябва да спасявате съзнателни същества.
Можете да се самоусъвършенствате във всяка среда на обществото. Предоста‐
вил съм ви такъв обширен обхват от среди, в които да се самоусъвършенствате,
и целта е да можете да спасявате съзнателни същества. Освен това старите сили
не биха го намерили за справедливо, ако като Дафа практикуващи вие не успеех‐
те в самоусъвършенстването си в среда като тази на това общество – среда, коя‐
то създава предпоставки за намеса както никога преди – ако не се натъквахте на
такива големи конфликти и ако не се налагаше да се изправяте пред такива съб‐
лазнителни изкушения както в това общество. Това е различно от всяка форма
на самоусъвършенстване в миналото. То не е съществувало никога, от момента
на сътворението; никога преди не е имало такова нещо. В предисторически вре‐
мена хората многократно са преживявали катастрофи, като са оцелявали само
малък брой животи; само онези с праведна вяра, които напълно вярвали в бо‐
жественото, оцелявали. Във всички тези цикли, в които човечеството се е възс‐
тановявало и е процъфтявало отново, никога не се е случвало нещо като самоу‐
съвършенстването на Дафа практикуващите. Никога не е имало нещо подобно,
така че няма примери за справка. Определени самоусъвършенстващи се и мона‐
си не признават вашето самоусъвършенстване. За тях е невъзможно да ви приз‐
наят, тъй като това би означавало, че сравнени с Дафа практикуващите, те са по-
изключителни.

Практикуващ: Много ученици често ходят в континентален Китай, като
някои го правят доста често. Има и доста голям брой практикуващи в Китай, ко‐
ито обичат да ходят в чужбина, като някои ходят много пъти в годината, а някои
са дошли само за Фа-конференцията. Не е ли по-добре да се справяме добре в
съответните си региони с нещата, които се предполага да правим, и да избягва‐
ме тичането навсякъде?

Учителят: Не мисля, че можете да вините някого за това, че ходи на Фа-
конференции. И не е проблем, ако някой пътува насам-натам по бизнес. Има ня‐
кои Дафа практикуващи, които не присъстват на радара на злото, така че са спо‐
собни да ходят насам-натам и това не е проблем.

Но има някои Дафа практикуващи, живеещи извън Китай, за които всичко е
известно на агентите от китайските комунистически консулства и посолства, до
последния детайл. Щом пристигнете на граничните пунктове, ще ви задържат.
Казвал съм преди, че сте отговорни за всичко, което сте извършили, докато сте
били преследвани след залавянето ви от негодниците на злата партия или дока‐
то сте били подлагани на фалшивите им „сесии по убеждаване“, и божествените
същества наблюдават. Може да си мислите, че никой друг не знае и че Учителят
не го е видял. И действително понастоящем тук действа тази повърхностна част
от Учителя. Но Учителят има безбройни разделения на своето Истинско тяло и
безбройни Фашъни, а има и безбройни същества от високо ниво, които могат да
ви наблюдават, все едно гледат филм. Може да си мислите, че никой не знае за
случилото се, но просто се самозалъгвате. Както казах, не само Учителят, но и



животите във всяко друго измерение – всички животи – знаят какво правите. А
вие не се изправяте в лице с неуместната си постъпка, не се опитвате да я ком‐
пенсирате като самоусъвършенстващи се чрез доброволното оповестяване, че
осъзнавате погрешната си постъпка и ще се справяте по-добре занапред. Вместо
това го криете. Дори сте повярвали на много от това, което ККП е насадила у
вас; дори сте били убедени чрез нейното промиване на мозъка и дори сте повли‐
яли негативно на други Дафа практикуващи. А сега какво ще правите? Ако фи‐
налното дело на човечеството, за което съм говорил, наистина се състои, тогава
ще имате повече проблеми от просто човешките си привързаности на повърх‐
ността. Какво тогава трябва да се направи относно целостта на вашето същест‐
во, както и за онези животи зад вас, които са ви чакали да ги спасите – всичко,
на което сте били представители? Разбира се, вие може и да не повярвате на ду‐
мите ми поради онези неща, които ККП е насадила във вас, и ако е така, това е
много печално.

Днешното човешко общество е среда, създадена за самоусъвършенстването
на Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането и за съзнателните съ‐
щества, които са дошли, за да получат Фа. Било то разясняването на фактите от
Дафа практикуващите или проектите, по които те работят, за да спасяват хора –
всички тези неща, които можете да видите – те може да изглеждат обикновени,
но в действителност са необикновени и са отвъд възможностите на обикновени‐
те хора. Човешкото общество е общество на заблуда. Когато преследването за‐
почна, за да ми попречат да елиминирам тази заблуда за вас, старите сили дори
се опитаха да ми забранят да имам обстоятелствата, които би трябвало да имам,
и искаха да отида в Арктика – в Арктика, където няма хора. Мислите им бяха:
„Иди там. Не ни се меси.“ Те знаеха, че ако проговорех и разкажех на хората или
им покажех нещо, тогава техните аранжировки, така наречените тестове и изпи‐
тания, които бяха аранжирали за Дафа практикуващите, щяха да бъдат осуетени.
Тогава наистина щеше да избухне космическа война. В името на спасяването на
съзнателни същества, през тези години, макар че преподавах Фа на Фа-конфе‐
ренции и общувах с вас при различни обстоятелства, се държах по нормален чо‐
вешки начин и ви преподадох Фа само в неговите принципи. Дори и така стари‐
те сили побесняха. Ако направех още нещо, те щяха да изострят още повече
преследването на практикуващите, щеше да ви е дори още по-трудно да се само‐
усъвършенствате и да спасявате хора и за самоусъвършенстването ви щяха да
бъдат създадени по-огромни, по-тежки предизвикателства.

Практикуващ: Все още имаше доста непродадени билети месец преди
представленията на „Шен Юн“ в един тайвански град, така че вмъкнаха брошури
от по три страници, представящи „Шен Юн“, във вестници на обикновените
хора. Може ли да попитам дали това е било приемливо?

Учителят: Няма проблем. Не е ли това до голяма степен същото като рек‐
ламите в обикновените медии? Разбира се, че няма проблем с това. Разбира се,
първото и най-важното е да не правите нищо, което би отказало хората или би
нарушило каквито и да било техни правила.

Практикуващ: Ако след като си поръча официално издадени Дафа книги,
един Дафа практикуващ си свали на мобилния телефон електронни файлове на
тези книги, предоставени от уебсайта „Минхуей“, само за лично ползване и не ги



възпроизвежда или разпространява, това не се смята за нарушение на авторски‐
те права или за акт на подронване на Фа, нали така?

Учителят: В такъв случай, ако просто правите нещо за вас самите, не из‐
ползвате медийна форма и не ги продавате, тогава не би трябвало да е проблем.
Ако е просто за улеснение на собственото ви изучаване на Фа, тогава не би тряб‐
вало да е проблем. Но ако разпространявате файловете в широк мащаб и пре‐
върнете това в някакво начинание, тогава то би се равнявало на промяна на на‐
чина, по който се самоусъвършенстваме.

Практикуващ: Има някои координатори от Дафа асоциациите, които често
правят неща, които са в разрез с правилата, и дори поемат водещата роля в на‐
рушаването им. Примерите за това включват да се позволява на практикуващи,
които наскоро са дошли от континентален Китай, да отиват зад сцената на пред‐
ставленията на „Шен Юн“ и да се позволява на човек, който асоциацията е опре‐
делила като проблематичен, да участва в промоциите на „Шен Юн“. Някой дори
казал на другите практикуващи: „Аз съм главният координатор на нашата асоци‐
ация. А Учителят е казал, че докато аз одобрявам или съм помолил хората да
свършат нещо, няма проблем.“ Някои практикуващи възразяват срещу опреде‐
лени неща, обаче се колебаят да говорят. Същевременно чувстват, че пренебрег‐
вайки правилата, тези координатори не действат праведно.

Учителят: Практикуващият, който задава въпроса, има право. Сред нас ви‐
наги има такива, които действат в името на Учителя. Когато хората ме питат за
разни неща, често казвам: „Що се отнася до нещата, които Дафа практикуващите
трябва да правят, можете да действате – не съм против.“ Това е едно от нещата,
които бих могъл да кажа. Друг сценарий може да е, че за да им помогна да съз‐
реят като самоусъвършенстващи се и координатори, им казвам да подходят по
определени въпроси по собствено усмотрение. Но щом Учителят каже нещо, ня‐
кои хора го отнасят обратно до практикуващите и казват: „Учителят каза това“,
„Учителят го е потвърдил“, „Учителят го е одобрил“ или „Учителят каза да го
направим по този начин.“ Така че казаното от мен е било променено и това се
случва често.

Това не означава, че всички практикуващи, които наскоро са пристигнали
от Китай, имат проблеми. Ако помислите за това, тъй като Дафа асоциацията
трябва да работи с такъв голям брой практикуващи, как би могла да провери
всеки един от тях? Така че правилото е необходимо. Друг фактор, както всички
знаете, е, че практикуващите от континентален Китай често имат лош английс‐
ки. Току-що говорих за китайския ви начин на мислене по отношение на подхо‐
да ви към нещата. Вие току-що сте дошли от Китай и не сте способни да го доло‐
вите веднага, но другите ще го виждат много ясно и ще е нужно време, преди да
можете да доловите, че във вас има нещо, което не е съвсем наред. Практикува‐
щите, които наскоро са пристигнали от Китай, може да си мислят: как може тези
хора в другите страни да са толкова глупави? Как може да са толкова наивни?
Как може въпросите им да са толкова простовати и наивни? Но независимо как‐
во си мислите, в действителност нормалните хора са така. Хората, които тъкмо
са пристигнали от Китай, са продукт на преследването от страна на порочната
ККП и на систематичното ѝ унищожение на китайската култура. Така че често
дългогодишните практикуващи не смеят да възлагат на наскоро пристигналите



практикуващи да вършат разни неща, защото те са склонни да изпадат в край‐
ности и постигат противоположния ефект. И имат проблеми в комуникацията
си с други практикуващи – с практикуващи, които не са от Китай. А тези практи‐
куващи намират начина на мислене на практикуващите, наскоро дошли от Ки‐
тай, за доста странен. Междувременно практикуващите от Китай си мислят: „Ти
разсъждаваш твърде опростено. Само като се подходи по този друг начин, ще се
получи добре.“ Но практикуващите извън Китай се чудят как изобщо хората в
това общество биха приели тези подходи.

Ако не разбирате наистина това общество, няма да сте способни да се спра‐
вите добре. Затова в миналото по време на работата по продажбата на билети за
„Шен Юн“ често се разиграваше един сценарий, при който [практикуващите,
дошли неотдавна от Китай,] разговаряха с хората по настоятелен начин и не ги
оставяха да си тръгнат, като това доведе до много негативна реакция от страна
на хората от това общество. Това е проблем особено предвид факта, че „Шен
Юн“ се цели във водещото общество, а тези хора са различни по отношение на
начина си на мислене и на нивото си на културна изтънченост. Тези от вас, кои‐
то наскоро са дошли от Китай, все още не са наясно с тези неща, така че не би
трябвало да се захващате с тази работа, докато не сте ги разбрали и проумели. В
противен случай това наистина ще има противоположния ефект. И да, офисът
на „Шен Юн“ действително има правило, че онези, които наскоро са пристигна‐
ли от континентален Китай, не се допускат зад сцената. Някои новопристигнали
практикуващи са роднини на дългогодишни Дафа практикуващи, живеещи из‐
вън Китай. Строго погледнато, някои от тези практикуващи не представляват
проблем, но случаят невинаги е такъв. Ако никой не ви познава и никой не знае
за вас, бихте могли да кажете, че сте Дафа практикуващ, и на повърхността да
изглеждате много добър, но ще знаят ли хората дали наистина сте Дафа практи‐
куващ? Има голяма вероятност да сте такъв, но хората тук не ви познават. Ето
защо има правило, че [тези, които наскоро са пристигнали от Китай,] не могат да
ходят зад сцената. По принцип бихте могли да сте полезни и по други начини и
не е необходимо да отивате зад сцената.

Някои координатори наистина трябва да помислят добре за начина, по кой‐
то действат. Бих искал да ви кажа, че тъй като сте координатор, би трябвало да
събирате местните практикуващи; би трябвало да правите това за Учителя, така
че те да могат да се подобрят в самоусъвършенстването, и би трябвало да пома‐
гате на Учителя, като ги ръководите добре. Това е вашата отговорност като ко‐
ординатор на вашия регион. Но вие винаги изключвате някои хора, винаги изк‐
лючвате определени хора, които не следват това, което искате, винаги разглеж‐
дате нещата по обикновени начини, винаги се справяте с тях по обикновени на‐
чини и винаги правите така, че местните практикуващи да не работят добре за‐
едно. И ето защо, когато видите, че новодошлите от Китай изпълняват това, кое‐
то са помолени да направят, и са покорни, ги слагате да работят зад сцената или
дори да готвят и да ръководят снабдяването с храна. Но това изнервя хората от
„Шен Юн“. Те имат задачата да изнесат над сто представления едно след друго,
така че не могат да позволят никакви проблеми, нали така? Така че бих попитал
тези от вас, които пренебрегват правилата: можете ли наистина да гарантирате
за тези хора? Не, не можете. Вие просто си мислите, че ако ви слушат, ще им въз‐



ложите задача, а ако не ви слушат, не се нуждаете от тях. Така не става. Това не е
начинът, по който един координатор на Дафа практикуващите би трябвало да
подхожда. Бих искал да ви кажа: помогнете на Учителя да води добре практику‐
ващите; това са мои практикуващи, точно какъвто сте и вие, така че не можете
да ги изключвате.

Но от друга страна, другите Дафа практикуващи по подобен начин би тряб‐
вало да помнят, че са Дафа практикуващи, и да си сътрудничат добре. На вашия
координатор не му е лесно! Всеки, който изпълнява тази роля, трябва да се спра‐
вя с този тип проблеми, така че всички би трябвало да проявяват разбиране
един към друг. Ако наистина го направим, няма ли нещата да вървят добре? Не
би трябвало да се препъвате многократно, преди да осъзнаете, че е по-добре да
възприемете този подход. Когато преследването беше много тежко, не се ли
провалиха много неща, защото често вървяхте един срещу друг, като постоянно
бяхте в несъгласие чия идея е по-добра в опитите си да работите заедно и спо‐
рехте насам-натам помежду си? Ако по онова време можехте да работите добре
заедно, нещата можеха да бъдат направени по-ефективно. Разбира се, когато
сега погледнете назад, осъзнавате, че да – не сте се справили добре тогава. Но не
продължавайте да го правите по този начин.

Практикуващ: Бих искал да помоля Учителя да поговори относно по-дъл‐
боките значения на това, че „Великият път няма форма“, за уебсайта „Минхуей“
и за това, че Дафа асоциацията съди главата на злото...

Учителят: Действително, той трябва да бъде съден (ентусиазирани
аплодисменти); цялото човечество би трябвало да го съди. Той е навредил на
целия китайски народ, както и на много хора от други региони по цял свят. Така
че много хора ще бъдат завлечени в Ада поради неговите лъжи.

Колкото до това, че Великият път няма форма, изглежда, че може и да ня‐
маме време да разгледаме тази тема отново и мога само да отговоря на бележки‐
те ви с въпроси. Самоусъвършенстването ви не приема никаква конкретна фор‐
ма. В миналото самоусъвършенстващите се имали храмове или манастири и
били ограничени до някакви специфични форми. Но вие ще се върнете към раз‐
личните си професии, когато се приберете у дома. През този специален период,
когато преследването продължава, Дафа практикуващите, разбира се, са основа‐
ли медийни компании и проекти, за да противодействат на преследването, но
това са просто компании, които се придържат към порядките на обикновените
хора. Тези компании сами по себе си не са част от нашето самоусъвършенства‐
не. Винаги съм казвал, че те не са някаква конкретна част от Дафа, а по-скоро
компании, управлявани от Дафа практикуващи. Дафа практикуващите са спо‐
собни да се самоусъвършенстват в различни професии, така че, разбира се, мо‐
гат да стартират свои компании. Това не са някакви определени форми, конк‐
ретно приемани от самоусъвършенстването в Дафа. В Дафа няма компании.
Това важи и за „Шен Юн“, който също е проект, създаден от Дафа практикува‐
щите за спасяването на хора, а не някакъв конкретен метод за самоусъвършенст‐
ване или среда, която изисква от Дафа практикуващите да се самоусъвършенст‐
ват по този конкретен начин. Случаят не е такъв.

Практикуващ: Тайван провежда твърде много широкомащабни събития и
срещи и повечето от тях са събития за нас самите.



Учителят: Ами най-добре да имаме по-малко събития за нас самите, с изк‐
лючение на съвместното изучаване на Фа. Не смятам, че има проблем с наличие‐
то на повече събития за утвърждаване на Фа или за разясняване на истината на
хората, тъй като в крайна сметка се опитваме да спасяваме хора.

Практикуващ: „Шен Юн“ има много песни, които са думи за обикновените
хора директно от Учителя. Винаги съм се чудел какво можем да направим, за да
предоставим на обикновените хора възможности да ги чуят или прочетат. Бих
искал да попитам Учителя дали мога да изпълнявам песни на „Шен Юн“ по вре‐
ме на нашите събития и дали можем да разпечатаме лириката на песните на
„Шен Юн“ и да ги изложим на табла по време на събития за разясняване на ис‐
тината?

Учителят: Изпълнителите на „Шен Юн“ пеят на обикновените хора. И пес‐
ните са само това – песни. Ако разпечатате само текстовете на песните и ги из‐
ложите на табла, тъй като някои от тях са поезия в стара стихотворна форма,
някои са поеми в свободна форма, които не се римуват, а други не са написани в
поетична форма, обикновените хора могат да ги възприемат като лозунги или
нещо друго. Песните са само това – песни и няма проблем обикновените хора да
ги слушат, така че можете да ги изпълнявате.

Практикуващ: Учителят многократно е инструктирал нашите медии да
структурират бизнес ръководството си по модела на западните компании, но ба‐
зирайки се на случващото се в момента, не приличат ли те повече на държавните
предприятия с партийна култура, каквито има в Китай? При тях няма ясно и
практично разделение на труда и отговорностите...

Учителят: Тъй като сте медийни компании, действащи в международен
мащаб, разбира се, че е необходимо да сте същите като другите компании извън
Китай. И тази форма на компания действително е начинът, по който са компа‐
ниите в нормалното общество, и ето какво представлява една нормална компа‐
ния. Някои от компаниите в Китай са били основани и ръководени от чиновни‐
ци на порочната партия, въпреки че, разбира се, сега има много частни предпри‐
ятия. Знам, че по едно време всички предприятия бяха ръководени от чиновни‐
ци на порочната партия и управленските им структури бяха пропити с неща от
порочната партия, като онези партийни комитети и партийни клонове. В тези
неща няма нищо нормално. В обществото на континентален Китай влиянието
им не може да бъде премахнато толкова бързо. Дори при частно управляваните
компании много от техните оперативни структури, управленски практики и кон‐
цепции произлизат от държавно управляваните предприятия. Не го правете по
този начин в други държави. Общо взето не смятам, че системата на континен‐
тален Китай оказва голямо влияние извън Китай, тъй като много от китайците
зад граница са напуснали континенталната част преди много време и нашите
Дафа практикуващи са получили колежански или университетски дипломи в
други държави. Но със сигурност ще има някои хора, които все още се държат
или действат спрямо определени предишни навици и подходи, които може да са
различни от тези на нормалното американско общество. По отношение на тези
неща трябва да внимавате.

Практикуващ: Практикуващите, които са японци, казват, че настоящата



Практикуващ: Практикуващите, които са японци, казват, че настоящата
среда им създава големи трудности при интегрирането им в групата. Те се надя‐
ват китайските практикуващи там да не действат сами в челните редици, а да
помагат на японските практикуващи в самоусъвършенстването им. Но за тях ко‐
муникацията е много трудна.

Учителят: Да, ако японските практикуващи повдигат този въпрос, тогава
има още повече основание да му обърнете внимание. Смятам, че контрастът
между ситуациите в Япония и Корея е много силен. Местните корейски Дафа
практикуващи са движещата сила там, така че когато погледнете тамошната си‐
туация и силата, която имат по отношение на спасяването на хора, нещата са со‐
лидни и те наистина оказват голямо влияние в обществото. В Япония китайски‐
те Дафа практикуващи са движещата сила. В Япония има много хора, които се
предполага да получат Фа, така че гледайте със сигурност да не правите неща,
които да ги възпрат. Забелязал съм тази ситуация, но всеки регион си има свои
предизвикателства. Така че, когато възникне проблем, като Дафа практикуващи
би трябвало да работите заедно, за да разберете как да го разрешите.

Действителен проблем е, ако японските Дафа практикуващи смятат, че им е
трудно да се интегрират в групата поради тези неща. Вие, които сте Дафа прак‐
тикуващи в Япония, се предполага да спасявате японците. Разбира се, всички
практикуващи ще говорят открито срещу преследването от страна на порочната
ККП, докато работят против него и се опитват да го прекратят и изобличат.
Това е наша отговорност. Но основната ви цел е да спасявате хора, нали така?
Трябва да спасите местните хора във вашия регион.

Практикуващ: Поради Интернет блокадата в Китай много Дафа термини
като „Джън-Шан-Жен“ и „Фалун Дафа“ са филтрирани. Така че, за да заобиколят
това, при разясняването на истината в Интернет някои практикуващи заместват
тези думи с такива, които се произнасят по същия начин, но се изписват различ‐
но. Бих искал да попитам Учителя дали това е уместно.

Учителят: Ако Дафа практикуващите си предават информация помежду
си, не би трябвало да има проблем с това. Но ако разяснявате фактите на хората,
те може и да не разберат за какво говорите.

Практикуващ: Могат ли практикуващите от континенталната част да из‐
лъчват и разпространяват представления на „Шен Юн“ по Интернет?

Учителят: Не, не го правете. Знаете, че представленията на „Шен Юн“ на
живо са много мощни по отношение на спасяването на хора. Не разпространява‐
ме дискове и не продаваме DVD-та извън Китай, защото искаме хората да дой‐
дат да го гледат на живо. Когато хората присъстват там лично, въпросът за спа‐
сяването им бива разрешен на място и те са спасени. Да се постигне това чрез
телевизията е трудно. Щом някой изгледа спектакъла на диск, той може да смет‐
не, че вече няма никаква нужда да ходи да го гледа, но дисковете нямат ефекта
на живото представление. Ние разпространяваме тези в Китай, защото сега
„Шен Юн“ не може да отиде там, така че това е най-доброто, което може да се
направи. Това все още има ефект, макар и не толкова силен. Така че не го кач‐
вайте в Интернет. Щом се появи в Интернет, разграничението между вътреш‐
ността на Китай и извън него ще изчезне.

Практикуващ: Тъй като не се предполага да смесваме Дафа съдържание,



Практикуващ: Тъй като не се предполага да смесваме Дафа съдържание,
споделен опит на практикуващи, музика или материали за разясняване на исти‐
ната на аудио устройства, тогава същият проблем стои при съхраняването на по‐
добно съдържание на мобилните ни телефони или компютри.

Учителят: Когато съхранявате нещо за лично ползване, това е само за ваше
собствено удобство. Но ако това, което пуснете на аудио устройството, е смеси‐
ца от Дафа неща и неща на обикновените хора или на практикуващите, хората
няма да знаят кое е Фа, кои са нещата на практикуващите и кои са обикновените
неща. Тогава няма ли това да е бъркотия? Не е ли малко като подронване на Фа?
(Учителят кимва) Един самоусъвършенстващ се трябва да бъде отговорен към
собственото си самоусъвършенстване и към Фа.

Практикуващ: Главните координатори на някои региони злоупотребяват с
правомощията, дадени им от Учителя, като контролират взимането на решения
по големи и малки въпроси и избутват навън практикуващите с различни мне‐
ния. Когато Учителят се намеси тъкмо навреме, за да спре прекомерно крайни
действия спрямо един театър, човекът, взел това решение, не се вгледа навътре,
а вместо това се фокусира над опитите си да разбере кой е съобщил информаци‐
ята на Учителя.

Учителят: Действително, качествата на някои координатори са твърде по‐
добни на тези на обикновените хора. Но самоусъвършенстващите се, с които е
необходимо да работите, са такива – самоусъвършенстващи се със състояния
като сегашните им, и те действително имат много човешки мисли. Но те все пак
са Дафа практикуващи. Ето колко многобройни и огромни са предизвикателст‐
вата, пред които се изправяте, и като координатор трябва да се изправите пред
тях и то открито, и трябва да се адаптирате към тях. Просто е невъзможно да
превърнете тези практикуващи в хора, които са по определен начин, или в типа
хора, които искате да бъдат. Цялото това общество няма как да ги промени. Са‐
моусъвършенстването в Дафа може да ги промени, но това се прави слой по
слой и докато този процес не достигне до повърхността, човекът ще продължава
да е такъв. Само онези, които са усърдни, са способни да упражняват самоконт‐
рол. Но обикновено ще има някои хора, които дори не са наясно [с проблемите
си], и те ще продължат да се държат така. Ако искате да се държат по определен
начин, за тях това ще бъде много трудно постижимо. Дори и аз, като техен Учи‐
тел, не съм отправил изискване, че те трябва да се държат по определен начин.
Така че, като координатор, как би трябвало да действате? Може ли да се получи,
ако служите като координатор само на някои от хората? Какъв координатор
бихте искали да бъдете? Мислили ли сте за това? Надявате ли се, че всички ще
бъдат покорни пред вас като стадо овце? Това го искате вие, а не аз. Ето колко е
сложно. Как да бъдете добър координатор на Дафа практикуващите? Учителят
ви е възложил отговорността. Как да ръководите добре тези хора за мен?

Да, действително е много трудно, но не сте ли самоусъвършенстващ се? И
не сте ли координатор на самоусъвършенстващи се? В това да сте координатор
има много напрегнатост, действително, но нямаше да е самоусъвършенстване,
ако напрегнатостта беше малко. Трудно е, да – много е трудно и дори и аз като
ваш Учител зная, че е трудно. Може да сте забелязали, че не разрешавам директ‐
но конфликти между Дафа практикуващи. Това е така, защото привързаности



биха могли да накарат хората да тръгнат срещу мен, ако го направя. Би било
ужасно, ако се опитат да започнат пререкание с мен, тъй като това би означава‐
ло, че са неуважителни към Учителя и са съгрешили. Ето защо не се замесвам в
техните неща. Когато някой дойде при мен относно някакъв конфликт
(Учителят се усмихва), [му казвам] да отиде при отговорното лице. Така че
знам за предизвикателствата, пред които се изправяте. Но помислете какво се
случва, когато успеете да се справите добре, независимо от предизвикателствата
– не е ли това велика добродетел? В самоусъвършенстването се стремим да бъ‐
дем усърдни, да напредваме бързо и да се справяме по-добре по този път към
божественото, нали така? Учителят ви разбира. Но не правете нещата много
трудни за другите практикуващи.

Вярно е, че в някои случаи не искате да казвате на Учителя за тези неща.
Ако намерението зад това е да не го товарите с тях, тогава е разбираемо. Но ако
е поради човешки манталитет да скриете нещо, тогава е проблем с Шиншин на
самоусъвършенстващия се. В действителност бих предпочел да не знам – наис‐
тина. Но при всички случаи старите сили ще се възползват от привързаността
ви.

Практикуващ: Ние сме Дафа практикуващи, които са дошли зад граница,
защото са били подложени на преследването в Китай. Можем ли оттук да заве‐
дем съдебни дела срещу онзи демон Дзян във Върховната прокуратура и Вър‐
ховния съд на Китай?

Учителят: Разбира се, че можете. Няма проблем да направите което и да
било от тези неща. Преди, когато Дафа практикуващите в другите държави стар‐
тираха усилията си да съдят злото, това бе направено чрез съвместната работа
на нашите Дафа практикуващи, които са адвокати, и други Дафа практикуващи
извън Китай.

Практикуващ: Базирайки се на текущото състояние на нашите медии, лич‐
но аз смятам, че е много трудно статиите ни да постигнат нужното качество.

Учителят: За да свършите висококачествена медийна работа, е необходи‐
мо да имате добър екип от професионалисти. И като говорим за това, то ми на‐
помня за нещо. Често заглавията на много от публикуваните в Интернет статии
са подвеждащи и трудни за разбиране. Как така дори не можем да се справим с
китайската граматика? Трудно е да се разбере какво означават заглавията. Така
че трябва да обръщате внимание на тези неща.

Практикуващ: Изхождайки от текущото състояние на нашите медии, лич‐
но аз чувствам, че е много трудно статиите ни да достигнат нивото на умение,
което се изисква от нас. Има значителни различия в мненията относно новинар‐
ската ни продукция и чувствам, че ефективността на репортажите ни по отноше‐
ние на спасяването на хора не е толкова голяма. Не зная какво можем да напра‐
вим, за да изпълним изискванията на Учителя.

Учителят: Всъщност не е необходимо да се тревожите толкова. Учителят
вече е доста удовлетворен от нещата, които правите. Медийните компании са
изиграли голяма роля – те наистина са изиграли голяма роля в разясняването на
фактите, работата срещу преследването и спасяването на хора. Разбира се, би
било по-добре, ако статиите ви можеха да бъдат по-добре написани. Но няма да
се получи, ако започнете да спорите, защото вие искате да напишете дадена ста‐



тия по един начин, а някой друг иска да го направи различно. Това е точно както
когато работехте заедно по проекти – имаше различни мнения относно това,
чии идеи бяха по-добри, и хората смятаха, че това или онова няма да сработи, и
нещата, които трябваше да се направят, бяха засегнати от това. Трудно е човек
действително да направи нещо, което да е удовлетворително за всички. Разбира
се, добре е нещата да се правят по-добре, но дори ако нещо не е направено тол‐
кова добре, не възпирайте завършването му. Някои неща все пак могат да ока‐
жат въздействие дори когато не са направени толкова добре. Ако бъдат направе‐
ни по-добре, те, разбира се, ще бъдат дори още по-ефективни, но не ги възпи‐
райте и не правете така, че да нямат никакво въздействие.

Практикуващ: Откакто дойдох в САЩ, състоянието ми в самоусъвършенс‐
тването не е било така добро, както когато бях в Китай. В съзнанието ми има ня‐
кои придобити след раждането представи, които ясно разпознавам като лоши,
но ми е трудно да се освободя от тях. Чувствам, че съм разочаровал Учителя.

Учителят: Мисля, че е много добре, че сте били способен да разпознаете
това, тъй като то е началото на промяната – да сте способни да видите и разпоз‐
наете проблемите си. Някои практикуващи от континентален Китай не са спо‐
собни да разпознаят проблемите си, но продължават да се втурват напред и се
чудят как така другите могат да действат по такъв и такъв начин. Само след като
станете наясно с проблемите си, ще сте способни наистина да работите съвмест‐
но с всички и само тогава хората от другите държави ще ви приемат. Понякога
имате силно желание да се случат определени неща, базирани на собственото ви
мислене, или искате да накарате другите да променят начина си на мислене, но
те няма да разберат какво правите. Ето кога е вероятно да възникнат проблеми.

Практикуващ: Практикуващите имат различни мнения относно това, дали
трябва да завеждаме съдебни дела срещу чиновници от средните и по-ниски
нива на отвратително престъпната зла партия за незаконни задържания, изтеза‐
ния, геноцид, престъпления срещу човечеството и така нататък. Едната група
вярва, че не трябва да ги изправяме пред съда, а вместо това да гледаме навътре,
докато другата смята, че трябва да заведем дела.

Учителят: Ето какво мисля. За Дафа практикуващите спасяването на хора е
основата. Както казах по-рано, много хора – било то чиновници, полицейски
служители и така нататък – са били отровени от лъжите. В действителност сами
по себе си тези същества не са по природа порочни; самите същества не са по‐
рочни чиновници. [Някои от] онези същества всъщност може да са много добри,
но да са били подведени, след като у тях са били насадени лъжите на порочната
партийна култура, и така да са били подтикнати да направят, каквото са напра‐
вили. Разбира се, има и някои хора, които са били напълно наясно със ситуация‐
та и чиито действия са били мотивирани от личен интерес. Все пак би трябвало
да им дадете шанс да научат истината. Ако дадете всички тях на съд, в действи‐
телност това не е целта ви. Това, което искаме, е да прекратим преследването.
Желанието за отмъщение – да направите нещо на онези, които са ни преследва‐
ли – не е нещо, което би трябвало да имате. Като самоусъвършенстващи се би
трябвало да се фокусирате върху спасяването на хора. [Ако си мислите:] „Вие ме
преследвахте, така че в бъдеще ще гледам да ви го върна“, тогава сте обикновен
човек, не е ли така? Не трябва да имате мисълта за отмъщение.



Но също така ще ви кажа, че ще има разплата за всички онези, които са има‐
ли пръст в преследването на Фалун Гонг. Веднъж един Дафа практикуващ гово‐
реше как някои практикуващи щели да изправят пред съда всички участници в
преследването и аз му казах: „Нужно ли е да се занимавате с това?“ Колко маси‐
рани са текущите арести [в Китай]? Независимо дали са малки като мухи, или
големи като тигри, те биват ударени (Учителят се смее, практикуващите
аплодират) и това изглежда безмилостно. Фалун Гонг не е реабилитиран, защо‐
то някои хора все още не са били спасени и някои практикуващи не са се пови‐
шили достатъчно в самоусъвършенстването си. Щом нещата приключат, всичко
ще е свършено. Ето защо понастоящем старите сили не наказват извършителите
на преследването в името на реабилитирането на Фалун Гонг и защо сега хората
не са изправяни пред съда заради преследването на Фалун Гонг. Злото е накара‐
ло тези хора да участват в преследването на Фалун Гонг през този период, като
ги е изкушило с порочни лъжи, накарало ги е да присвоят пари, направило ги е
корумпирани, накарало ги е да извършат всевъзможни лоши неща и на всичко
отгоре им е дало власт. И това са именно хората, които сега са на прицел и кои‐
то са обвинявани в „корупция“ и „присвояване“. Виждате, че понастоящем е точ‐
но така, и тези, които го виждат ясно, казват, че това е възмездие. Всъщност хо‐
рата наистина осъзнават, че по този начин онези хора са наказвани за стореното
от тях. И дълбоко в себе си самите тези хора са карани да осъзнаят, че това е
възмездие. Но разправата с тях не е като с извършители на преследването, за‐
щото все още има много, което трябва да бъде свършено от Дафа практикуващи‐
те.

Практикуващ: Публикувах някои изпълнения на „Шен Юн“ в Интернет в
Китай за някои приятели от мрежата, но срещнах съпротивление от практикува‐
щите, живеещи зад граница. Защо можем да разпространяваме DVD-та на „Шен
Юн“, но не можем да ги правим налични в Интернет?

Учителят: Точно така, не можете да разпространявате видеото в Интернет,
както казах по-рано. Причината е, че щом ги качите в Интернет, вече няма разг‐
раничение между Китай и останалия свят. И това ще повлияе негативно върху
ефекта на „Шен Юн“ в спасяването на хора чрез представления на живо. Ако ня‐
кои хора, които се предполага да посетят представленията, изгледат DVD-то, те
ще пропуснат да гледат действителното представление. Тогава онези, които би
трябвало да бъдат спасени, няма да бъдат спасени, защото DVD-тата нямат тол‐
кова голяма сила. Защо тогава те могат да бъдат разпространявани в Китай? За‐
щото „Шен Юн“ не може да отиде там. Така че колкото голямо влияние могат да
окажат дисковете там, ще го приемем. Това е логиката. Също така е лесно хора‐
та да направят пиратско копие на дадено видео. Недейте просто да правите как‐
вото си поискате. Ето защо не може да качваме DVD-тата на „Шен Юн“ в Интер‐
нет.

Практикуващ: Учителят помоли медийните ни компании да се учат от
„Шен Юн“, но нашето ръководство каза, че изпълнителите на „Шен Юн“ са мла‐
ди и добре квалифицирани, докато ние сме стари и неопитни, така че ситуации‐
те са различни.

Учителят: (Всички се смеят) Ученето от „Шен Юн“ е относно това, да се



Учителят: (Всички се смеят) Ученето от „Шен Юн“ е относно това, да се
поучите от неговия начин на управление и от нещата, които са го направили ус‐
пешен. Не е ли това, което се предполага да научите? Изпълнителите на „Шен
Юн“ са млади хора по необходимост. Кой е казвал, че Дафа практикуващите мо‐
гат да се самоусъвършенстват добре само когато са млади? Не е като да сте из‐
пълнители, така че тези неща не би трябвало да са проблем. Не си намирайте из‐
винения за това, че не правите нещата, които Дафа практикуващите трябва да
правят.

Практикуващ: Тъй като някои практикуващи участват в медийни проекти,
те нямат време да участват в челните редици в усилията по разясняване на исти‐
ната. Биха ли могли да намерят време да участват в неща, които разясняват ис‐
тината директно?

Учителят: Когато медийните компании се ръководят добре, те са много
ефективни в разясняването на фактите и спасяването на хора и могат да изгот‐
вят навременни репортажи, за да разобличат преследването, извършвано от зло‐
то в Китай, и корупцията на порочната партия. Разбира се, корупцията няма
връзка с преследването, но онези корумпирани хора също преследват Фалун
Гонг и вие трябва да позволите на света да узнае, че те са замесени в преследва‐
нето. Казвал съм преди, че преследването на Дафа практикуващите ще бъде
двойно изплатено чрез кармично възмездие. Погледнете как стоят нещата в Ки‐
тай сега. Целият червен терор, създаден по онова време за преследването на Фа‐
лун Гонг, и психическото напрежение, създадено тогава за Дафа практикуващи‐
те – сега те понасят това, всички тези корумпирани хора понасят това, не е ли
така? (Аплодисменти)

Практикуващ: Уебсайтът „Минхуей“ е отправил изискване към практику‐
ващите от континенталната част да имат навсякъде многобройни пунктове за
изготвяне на материали и отделни директни канали за комуникация с „Минху‐
ей“. Но някои координатори в континенталната част не обръщат много внима‐
ние на безопасността на пунктовете за изготвяне на материали, пътуват насам-
натам под претекста за „цялостна координация“, държат централизиран конт‐
рол над пунктовете за изготвяне на материали и карат всички практикуващи, ко‐
ито изготвят материали, да се въртят около тях.

Учителят: Човешки привързаности, ето какво представлява това – при‐
вързаностите към репутация, лична изгода, самоизтъкване и надпревара. Те
пренебрегват сигурността на практикуващите и им докарват трудности и опас‐
ности. Всички тези хора, които обикалят по различни места и които събират ин‐
формация относно практикуващите, не са прави в мисленето си. Сред тях има и
някои, които имат скрити мотиви. Така че е нужно да внимавате за тези неща и
да не предоставяте на тези хора никакви възможности.

Практикуващ: Забелязал съм, че много практикуващи са посветили толко‐
ва много от времето си и са вложили толкова много сърце и усилия в работата
си в медийните ни компании, но много от тях нямат високи стандарти за себе
си, не желаят да се учат и действат много непрофесионално. Те не могат да се
сравняват с хората в нормалните компании. Поради това съм доста песимисти‐
чен относно това, дали можем наистина да станем главен медиен играч в между‐
народен мащаб.



Учителят: Да, някои хора наистина имат краткосрочно мислене и правят
само толкова, че да избутат някак. Те не са се замисляли какво правят. Казвал
съм на координаторите на медийните компании, че в бъдеще вие със сигурност
ще станете най-големите световни медийни компании. Вие имате огромната от‐
говорност да управлявате тези медийни компании добре. Нещата, които правят
Дафа практикуващите, в бъдеще ще бъдат предадени на човешкото общество,
така че и медийните ви компании също ще бъдат предадени и ще станат основ‐
ните медийни компании в този свят. Помислете, когато човешките същества
осъзнаят, че вие ги спасявате, как ще разглеждат те тези проекти, по които рабо‐
тят Дафа практикуващите? Те ще им окажат огромна почит. (Аплодисменти) Но
някои от вас не са се справили така добре. Най-малкото, не сте се справили така
добре, нали така? Всеки иска да прави положителен принос към проектите на
Дафа практикуващите, но вместо да допринасяте положително, вие всъщност
допринасяте отрицателно, докато сте в групата. Не би трябвало да е така.

Практикуващ: Сега, когато Фа-коригирането наближава към края, много
практикуващи не разбират защо ситуацията в Хонконг става все по-застраши‐
телна и не се е успокоила.

Учителят: Всъщност, ако се замислите, ако сравните сегашната ситуация в
Хонконг с тази от началото на преследването, не е ли по-добра? По какъв начин
е „все по-застрашителна“? Сега за вас е по-лесно да разяснявате фактите и всеки
ден помагате на много хора да се оттеглят от партията. Можехте ли да правите
това преди? Не. Злото се намесва, но все пак, какъв тип място е Хонконг? Това
място е в челюстите на злото и вие се опитвате да извадите зъбите му, нали
така? (Учителят се смее) Казвам, че Дафа практикуващите са забележителни,
дори да изглежда, че има много трудности. И това е начинът, по който старите
сили вярват, че трябва да са нещата. Злото не може да ви помръдне, но и няма да
ви остави толкова лесно да ви е така комфортно. Ето какъв е пътят на Дафа
практикуващите и това са изпитанията, които старите сили са ви наложили. А
освен това сте изправени и пред намеса и неприятности, които идват заедно с
хората, които спасявате, тъй като цялата карма, която хората дължат, е използ‐
вана от злото, за да създава пречки.

Практикуващ: Около мен е имало три случая на практикуващи, които в
различна степен са проявявали намалени интелектуални способности и забаве‐
ни реакции и лекарите са приписали тези неща на атрофия на малкия мозък.
Един от тримата почина.

Учителят: Ако това се е случило в Китай, тогава е било причинено от прес‐
ледването. Ако се е случило някъде другаде, тогава опитните Дафа практикува‐
щи знаят, че на Дафа практикуващите нищо не се случва случайно. Бих казал, че
е крайно време да погледнете сериозно себе си по отношение на самоусъвър‐
шенстването. Не приемайте така леко онези неща, които избутвате настрана и
които смятате за не чак толкова голям проблем. По отношение на стандартите
за самоусъвършенстването, нещата, които може да смятате за незначителни,
изобщо не са такива, ако бъдат разгледани по начина, по който старите сили гле‐
дат на Дафа практикуващите. Когато си мислите, че определени неща не са
нищо значително, често това се базира на факта, че се оценявате по обикновени
стандарти, а не по Фа! Истината е, че всички Дафа практикуващи са забележи‐



телни, включително и онези от тези сценарии – те са били преследвани в хода
на утвърждаване на Фа, тъй като са дали от себе си, за да подкрепят Дафа и да
спасяват хора. Ето как гледам на това. Но същевременно го намирам достойно
за съжаление. Има само толкова Дафа практикуващи срещу 7 милиарда души в
този свят. Колко можем да спасим? За съжаление те са си отишли в момент, в
който наистина се нуждаем от хора.

Практикуващ: Някои практикуващи, които разясняват истината по турис‐
тически места, смятат, че тъй като хората от континенталната част са били дъл‐
го под контрола на злата партия, те няма да имат куража да заявят желанието си
да се оттеглят от организациите на ККП, дори и да искат. Ето защо, след като
тези практикуващи попитат туристите дали искат да се оттеглят, те се залавят с
това от тяхно име, стига човекът да кимне или да се усмихне.

Учителят: Не, така няма да се получи. Ни най-малко! Трябва да се съгла‐
сят. Ако не го изразят или не го кажат, не се зачита. Причината е, че те в дейст‐
вителност са заявили, че биха направили неща за порочната партия, че биха доп‐
ринесли за нея и дори биха ѝ посветили живота си. Изрекли са тези думи.

Практикуващ: В началото на преследването някои практикуващи направи‐
ха Дафа книги, които не бяха според изискванията, а имаше и някои, които пра‐
веха огърлици с лика на Учителя. Винаги когато видехме това, ние ги молехме
да ни ги дадат, да не правят повече от тях и да не ги разпространяват. Но не сме
открили начин да се освободим по подходящ начин от изделията, които ни бяха
предадени.

Учителят: По отношение на остарелите материали или Дафа книгите, кои‐
то са били неправилно отпечатани, винаги съм казвал на хората, че могат да бъ‐
дат изгорени. И все пак, когато ги изгаряте, не го правете прекалено нехайно. Но
можете да ги изгорите.

Практикуващ: Преди няколко години в град Харбин възникнаха инциден‐
ти със събиране на средства и изнасяне на речи, които подкопаваха Фа, и отто‐
гава продължават да се случват. Много от замесените в това практикуващи все
още не са се пробудили за факта, че това, което правят, е погрешно, и не са ком‐
пенсирали загубите. Някои от тях действат, все едно са много усърдни, но в
действителност се опитват да избегнат справянето с проблема и прикриват из‐
вършеното от тях. Какво би следвало да направим по този въпрос?

Учителят: Някои хора са половинчато в Дафа, а някои са в Дафа, за да изв‐
лекат изгода. Някои от тези случаи са причинени от липса на усърдие в самоусъ‐
вършенстването, а някои са в резултат от това, че хората имат скрити мотиви и
по тази причина се възползват от добротата на Дафа практикуващите. Така че
при всички случаи трябва да внимавате за тези неща. Когато правите дарение
или подкрепяте някого финансово, трябва да знаете и да сте напълно наясно
какво прави той с парите. В противен случай не може да го направите. Ако даде‐
те на някого пари, това се равнява на подкрепа за действията му от ваша страна
и вие също ще сте виновни. Ето защо старите сили няма да смятат, че сте били
измамени. Вместо това ще ви разглеждат като съучастник с другата страна и
като негова подкрепа. Така че абсолютно трябва да внимавате с тези неща.

Докато говоря за тези неща, някои от вас си мислят: „Но аз нямах тези мис‐



Докато говоря за тези неща, някои от вас си мислят: „Но аз нямах тези мис‐
ли. Аз съм Дафа практикуващ, така че как бих могъл да му оказвам подкрепа
съзнателно?“ Божествените същества го разглеждат така: поведението на един
човек и начинът, по който се развива нещо накрая, са това, което наистина пред‐
ставя този човек като същество, а не казаното от него, което може да е в разрез с
неговите действия. Ето как съществата от високи нива разглеждат нещата. За
някои хора всъщност е било предопределено да действат така. Думите им може
да звучат добре, но резултатите от действията им имат обратния ефект. За много
хора, които действат по този начин, е било предопределено да го направят. В
миналото съм казвал, че когато предстоеше разпространението на Дафа да се
състои, всички същества идваха за Дафа, но не всички идваха непременно за да
получат Фа. Голям брой дойдоха, за да изиграят отрицателна роля.

Практикуващ: От дълго време в Китай повсеместно има много случаи на
подложени на тежко преследване координатори, които са много способни и при
нормални обстоятелства биха могли да бъдат много ефективни. Те са имали
конфликти с други практикуващи, изключвали са хора и са се изправяли пред
други форми на намеса или преследване, като болестна карма. Може ли причи‐
ната за това да е, че в своята работа те са били направили нещо, което е оказало
негативно влияние?

Учителят: Ситуацията в Китай е много сложна. Щом мисленето ви се отк‐
лони малко, старите сили ще се възползват от тази пролука. Така че трябва да
сте особено внимателни, когато става въпрос за самоусъвършенстването ви и
мотивите зад вашите действия там. В крайна сметка, това е мястото на червения
терор.

Практикуващ: (Преведен въпрос) Аз съм турски Дафа практикуващ. Някои
дългогодишни практикуващи не участват в груповото изучаване на Фа и в Дафа
проекти. Какво можем да направим, за да станем едно цяло?

Учителят: В действителност говорих с европейските координатори за това
как в началото на преследването Дафа практикуващите в Европа имаха голямо
влияние и постигнаха солидни резултати в работата си срещу преследването. По
онова време сърцата ви наистина се обединиха. Но постепенно сте се раздалечи‐
ли и с времето сте станали по-отпуснати. Така че говорих с европейските коор‐
динатори за това как да се направи така, че всички да бъдат по-сериозни по от‐
ношение на самоусъвършенстването и наистина да бъдат като Дафа практикува‐
щи. Ако не можете да работите здраво върху самоусъвършенстването, тогава хо‐
рата ще се разпръснат и ще започнете да губите хора, и дори да ги съберете фи‐
зически заедно, когато правите нещо, то няма да е по-различно от група обикно‐
вени хора, които са заедно, и няма да сте способни да ги задържите. Всички съ‐
щества са дошли тук, за да получат Фа и да се самоусъвършенстват, и придоби‐
тите след раждането представи са това, което влияе на способността им да полу‐
чат Фа и да се придвижат напред. Но те не осъзнават тези неща. Поради това
дългогодишните практикуващи трябва да ги напътстват с Фа.

Практикуващ: Изхождайки от наблюденията ми, основният проблем с ръ‐
ководството на нашата медия е, че те са прекомерно нетърпеливи да постигнат
успех и да натрупат печалба в краткосрочен план, така че използват стимули
като признание и финансови награди, за да мотивират практикуващите да се за‐



нимават с продажбите. Те са накарали тези практикуващи да работят като от‐
делни индивиди и така да се конкурират, да крият информация едни от други и
да са нащрек едни спрямо други. Хората не могат да говорят свободно по време
на събранията и способностите и мъдростта, които един самоусъвършенстващ
се обикновено би трябвало да има, биват възпрепятствани.

Учителят: Да, това са лоши навици на съвременните китайци. Някои каз‐
ват, че китайците не могат да бъдат успешни в големия бизнес. Нека ви кажа за
начина на мислене на хората в другите държави, когато става въпрос за правене‐
то на бизнес. Независимо дали ще ръководят голям или малък бизнес, те го раз‐
глеждат като част от живота си, дават най-доброто от себе си в това и възприе‐
мат дългосрочен подход. Този начин на мислене обикновено води до добро от‐
ношение към работата им и до висококачествени продукти. Много хора от Ки‐
тай искат да забогатеят бързо и нямат дългосрочен план, когато действат. Хора‐
та от други държави не мислят по този начин. Управляването на бизнеса е тях‐
ната работа и част от ежедневието им и те преследват нормална възвръщаемост.
Ето какво е отношението им към това. Някои от подходите ви в медиите и в дру‐
ги проекти отразяват начина на действие, срещу който предупреждавам, така че
трябва да сте внимателни с тези неща.

Практикуващ: На усилията ни да разясняваме истината на много туристи‐
чески места в Тайпей бе оказана намеса от някои порочни организации и бих
искал да попитам как би трябвало да се справим с това.

Учителят: (Учителят се усмихва) Това е просто трудността, която съпътс‐
тва тези неща. Злото се възползва от пролуките, които съществуват в свободно‐
то общество. Онези агенти на ККП се възползват от свободата на словото в сво‐
бодните страни. Но ККП в действителност е демон. Било то през периода на
Студената война или при първоначалното възникване на порочната партия, хо‐
рата по целия свят ѝ се противопоставяха и правителствата по цял свят я огра‐
ничаваха. Те не ѝ позволяваха присъствие, а още по-малко позволяваха на хора‐
та ѝ да провеждат събития, да се събират, да протестират и така нататък. Тя бе
смятана за чудовище, за истинска напаст. Но сега постепенно бдителността на
хората по света е отслабнала. С краха на порочната партия в Източна Европа хо‐
рата стават все по-незаинтересовани. Така че сега тя всъщност има наглостта да
развява флага си и да вдига врява в антикомунистически Тайван. Това наистина
изглежда доста странно. Независимо от всичко вие би трябвало просто да го
разглеждате като предизвикателство за преодоляване, като предизвикателство
при спасяването на хора. Правете каквото би трябвало да правите, не позволя‐
вайте на това да ви повлияе и те ще изгубят интерес.

Практикуващ: Ходенето от къща на къща, за да раздаваме материали по
вратите на хората, се е превърнало в един от начините, по които промотираме
„Шен Юн“. Всяка година нашият координатор кани много практикуващи от дру‐
ги региони, които наскоро са пристигнали от континентален Китай, да участват
в този проект. Координаторът моли местните ни практикуващи да дарят пари и
ресурси, за да покрием разноските за храна и квартира на практикуващите, кои‐
то не са местни. Тези разходи не са включени в разноските на „Шен Юн“, нито
са записвани прозрачно в счетоводния процес. Координаторът обикновено се
занимава с промотиране на „Шен Юн“ на пълен работен ден, така че собствените



му жизнени разноски може би са значителен товар. Същевременно той помага
на практикуващите от други региони, които нямат имиграционен статус, да кан‐
дидатстват за политическо убежище. Може ли тази негова практика да доведе
до това, хората да промотират „Шен Юн“ с цел да получат политическо убежи‐
ще?

Учителят: Ето какво мисля. Някои региони молят практикуващи от други
градове или нови практикуващи да се присъединят към усилията им, така че да
дадат тласък на техните промоции на „Шен Юн“. Строго погледнато, това не би
трябвало да е проблем, ако тези помагачи не са на ключови позиции. Раздаване‐
то на материали по вратите не изисква директно разясняване на истината, така
че там не би трябвало да има проблем. В началото порочната ККП сериозно са‐
ботираше нещата, а „Шен Юн“ не беше така добре познат в обществото; хората
не бяха чували за него и рекламите, окачвани по вратите, които „Шен Юн“ из‐
готвяше по онова време, не бяха толкова добре направени. Така че хората ги
разглеждаха като нежелана поща. И на всичко отгоре агенти на порочната пар‐
тия саботираха нещата и разпространяваха злословия. Но сега нещата са раз‐
лични. Поне в САЩ почти всички знаят за „Шен Юн“ – и възрастните, и децата.
Те знаят, че „Шен Юн“ е първокласен спектакъл от висока класа. Така че, когато
отидете в по-добрите квартали и поставите тези добре изработени реклами по
вратите им, мога да ви кажа, че те изобщо няма да имат нищо против. Просто ще
реагират с: „О, това е „Шен Юн““ и ще си помислят: „Това е спектакъл, на който
трябва да отидем.“ В общи линии е така. Но в отделни региони сме се натъквали
на много малък брой хора, които са се обаждали с оплаквания. Ако проучите
обаче, ще откриете, че това са китайци, които правят това умишлено, а не китай‐
ци, които са били отровени от ККП. В действителност те са нейни агенти и се
опитват да саботират нещата. Така че не позволявайте на това да ви повлияе.

Практикуващ: Необходимо ли е да продължаваме работата по списание,
което няма разясняващо истината съдържание, поглъща огромно количество
човешки ресурси и не е доходно?

Учителят: Ако то не разяснява фактите, тогава разбира се, че няма да се
получи. Защо Дафа практикуващи биха се въвлекли в това? Но ако опасенията
ви са по отношение на ефективността му в разясняването на фактите, тогава
това е различен въпрос. Или ако това е обикновена компания, която управлява‐
те, също нямам против, тъй като в крайна сметка всички вие работите в обикно‐
веното общество и е нужно да мислите как да си изкарвате прехраната. Ако една
медия, управлявана от Дафа практикуващи, се стреми да си проправи път към
водещото общество и по тази причина не съдържа много статии, които разясня‐
ват фактите, тогава това е въпрос на подход. Ако трябва да си проправите път
към водещото общество, наистина не можете да имате твърде много такива ста‐
тии.

Практикуващ: (Преведен въпрос) Има един координатор на проект, който
понякога ни предава какво сте му казали. Как би трябвало да подхождаме към
този тип информация от втора ръка? (Всички се смеят)

Учителят: (Учителят се смее от сърце) Да, има някои координатори, кои‐
то обичат да се позовават на Учителя, когато не могат да придвижат дадена за‐
дача напред. [Те казват:] „Учителят каза това“ или „Това е, което каза Учителят“.



Но всъщност щом заговорите за това, какво е казал Учителят, другите практику‐
ващи незабавно ще си помислят и ще видят, че се позовавате на името на Учите‐
ля, защото не сте достатъчно способни да се справите с въпроса сами.
(Практикуващите аплодират) Така че ето защо, когато понякога хората тър‐
сят Учителя по малки и големи въпроси, понастоящем отказвам на всички тях.
Те искат да им дам някакво уверение или одобрение и в повечето случаи е, за‐
щото са се натъкнали на съпротива. Но щом им дам мнението си по въпроса, те
ще се обърнат начаса и ще кажат на хората нещо различно – ще кажат, че Учите‐
лят подкрепя това, което правят. В действителност обикновено правех следно‐
то: когато ме питаха дали може да направят нещата по един или друг начин, им
казвах, че Учителят не възразява срещу никой проект, иницииран от Дафа прак‐
тикуващи, и че те могат да процедират, както намерят за най-добре. (Учителят
въздиша) Но след само едно изречение те се връщаха обратно и казваха на хора‐
та: „Учителят е одобрил това, така че ще го направим по този начин.“ А когато
някой изкажеше възражение, казваха: „Това е одобрено от Учителя.“ (Всички се
смеят) Но това не е същото, нали? Така че по тази причина сега понякога не
приемам хора.

Самоусъвършенстването е ваше лично дело и това, да разберете как да се
справяте добре и как да работите добре с другите, е част от пътешествието ви.
Това е част от вашето самоусъвършенстване, така че как може да го прехвърляте
към Учителя? Как може да го отблъсквате встрани?

Практикуващ: Над 8000 практикуващи от над 50 страни и региони изпра‐
щат поздрави на Учителя. (Всички практикуващи аплодират сърдечно и
продължително.)

Учителят: Благодаря на всички. (Учителят прави Хъшъ) Самоусъвършен‐
стването е основата, а спасяването на хора е нашата отговорност. И двете неща
трябва да бъдат направени добре. Мисля, че нашите Фа-конференции... Знаете
ли на колко възлизат самолетните билети всеки път? Сумата е огромна. И колко
големи са разноските за храна и квартира? Ресурсите на Дафа, особено извън
Китай, са много ограничени. Така че не приемайте Фа-конференцията като фор‐
малност и не я превръщайте в средство, чрез което да ходите да разпространя‐
вате информация за всичко ново, което Учителят е казал тук. Учителят се надя‐
ва да се подобрите по-бързо и наистина да преодолеете – в резултат от присъст‐
вието си на тази Фа-конференция – пречките, на които сте се натъквали в само‐
усъвършенстването. Така че когато Фа-конференцията приключи, не би трябва‐
ло да си тръгнете с празни ръце.

Това не е някакъв тип събиране – събиране, провеждано, за да могат хората
да се видят един с друг. Самоусъвършенстването е сериозен въпрос. Защо стари‐
те сили ни преследват така? И защо създадената от тях ситуация е толкова жес‐
тока? Те определено са сериозни! А колкото до вас, вие се самоусъвършенства‐
те. Ако не сте сериозни по отношение на това, което правите, тогава не оправда‐
вате собствените си очаквания и дори още повече не оправдавате очакванията
на животите, които трябва да спасите. Така че се надявам да осъзнаете, след
като казах всичко това, че вашето усърдие и разбирането ви на Фа са в действи‐
телност продукт на собственото ви самоусъвършенстване. Като ваш Учител се
надявам да ви видя да напредвате по-бързо и да се справяте дори по-добре по



този път към божественото. Благодаря на всички. (Учителят прави Хъшъ,
като всички практикуващи аплодират дълго. Учителят маха за сбогом на
публиката. Когато си тръгва, практикуващите остават прави и
продължават да аплодират по посоката, в която е напуснал залата.)


