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Не съм ви виждал от много време. Много от вас, които сте тук, голяма част от вас
никога не са ме виждали на живо. Все пак сте се усъвършенствали добре и мога да кажа,
че нито един истински самоусъвършенстващ се не е бил пренебрегнат. Все едно е дали сте
ме виждали на живо или не. Няма да се отнасям с вас по различен начин стига да
продължавате да се усъвършенствате по този път за самоусъвършенстване.
(Аплодисменти)
Повечето от вас, които сте тук, сте асистенти и сте допринесли много за Дафа*. Вие
мислите, че нещата, които правите, изглеждат много прости и са различни от надзорната
работа на обикновен човек, за която му плащат. Вие вършите нещата изцяло поради своя
ентусиазъм и разбиране за Дафа. Тези неща изглеждат доста прости и сякаш няма нищо
особено значимо в тях. Но мога да ви кажа, че нещата, които изглеждат обичайни от тази
обикновена човешка страна, може да са наистина драматични в измерението на вашето
усъвършенстване – измерение, което не можете да видите. (Аплодисменти) С други думи,
не бива да смятате своята [Дафа] работа за толкова проста. Тъй като вършите тази работа,
трябва да я вършите добре. Съществата от високи нива често ми казват, че мислят, че да
имате възможност да допринесете за Дафа тук поставя отлична основа за бъдещия ви
живот за изключително дълъг период от време в по-късния исторически период. С други
думи те ви завиждат, тъй като нямат възможността да правят тези неща. Ако всички те
дойдат, земята не би била в състояние да ги издържи. Така че тази работа не е толкова
обикновена. Понастоящем не толкова много неща ще изглеждат невероятни, нито ще
стигнат твърде далеч отвъд обикновените хора в обикновеното човешко общество.
Нещата просто изглеждат толкова обичайни. Обикновено в нашата практика за
самоусъвършенстване няма много драматични неща и ние каляваме своя шиншин насред
различните видове проблеми, които се проявяват сред обикновените хора.
В интерес на истината, много от нашите дългогодишни практикуващи в Чанчун знаят,
че изобщо не беше лесно, когато за първи път започнахме да преподаваме този Фа* и
нашите упражнения в ранните години. Минахме през труден период на изпитания и
трудности, преди да бъдем в състояние да разпространим този Фа надлъж и нашир и да
запознаем повече хора с него. Така че в началото нашата работа изобщо не беше лесна.
Въпреки това ние се справихме. И точно тук в нашия Чанчун направихме първата стъпка
за представянето на този Фа пред обществеността. Това, което преподадох тогава, не беше
толкова задълбочено, колкото това, което преподавам днес. Аз просто преподавах неща от
преходен период – такъв, който премина от чигонг* към истинския Фа. По-късно
постепенно действително разкрих този Фа и позволих на повече хора да го научат. Това
беше направено много систематично, но то не приличаше на начините, по които се
развиват планирането и организирането на нещата от обикновените хора в човешкото
общество. Ние не следвахме административните или управленските методи, които се
използват в обществото на обикновените хора, нито пък следвахме някакви други форми.
Изглежда, че всичко се е случило съвсем естествено. Но беше аранжирано да бъде
направено от простото към задълбоченото, тъй като предаването на толкова огромен Фа е
сериозен въпрос.
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Много от вас в публиката са дългогодишни практикуващи. Помислете за това всички.
Във времето, от когато този Фа бе преподаден за първи път до днес, вие сте развили
дълбоко разбиране за Фа чрез самоусъвършенстване през този дълъг период от време. И
има много хора от всички сфери на живота, които се усъвършенстват. Колкото по-добро е
образованието на човек, толкова по-бързо той разбира Фа. Това явление не се среща в
обикновените чигонг практики. Защо не? Защото нашият Фа е истинският, праведен Фа.
След дълъг период на самоусъвършенстване вие сте разбрали, че този Фа по никакъв
начин не е някаква теория на обикновеното човешко общество. Дори да бяхте търсили из
цялото човешко познание – източно и западно, древно и съвременно – не бихте намерили
това. Но за да ви позволим да го разберете по най-добрия начин, ние също го свързахме с
мисленето и концепциите на съвременните хора. Това е, защото всеки има набор от
фиксирани представи, които са се формирали, след като сте били в обществото в
продължение на дълъг период от време; това е свързано с работата или професията на
човек. Например някои хора са учени, някои са в армията, някои работят в сферата на
политиката, някои са в бизнеса и така нататък. Всеки е формирал набор от фиксирани
представи, независимо дали това е от гледна точка на собствените му постижения или на
неговия мироглед. Вие мислите, че истината трябва да бъде по един начин, докато човекът
до вас вярва, че истината трябва да бъде по друг начин. Всеки има свой собствен набор от
фиксирани представи.
Много от вас са били възпрепятствани от тези фиксирани представи, когато за първи
път са получили Фа, и по този начин са преминали през постепенен процес на разбиране.
Разбира се, онези хора, които са започнали да изучават Фа на по-късен етап, са
напреднали по-бързо и не изглежда да са се сблъсквали с много препятствия при
разбирането на Фа. От самото начало до преди една или две години, когато сте
получавали Фа, много от вас са били блокирани от своите придобити след раждането
представи. Някои хора използваха емпиричната наука, за да оценят този Фа; други
използваха диалектическия материализъм1, за да оценят този Фа и да определят дали той е
в съгласие с материалистичната диалектика; някои хора използваха възгледите, които са
формирали в света на бизнеса, за да оценят този Фа. С други думи, хората от различните
социални среди имат свои собствени препятствия. За да пробия през тези препятствия,
когато преподавам този Фа, аз правя всичко възможно да съм в синхрон с понятията на
съвременните хората и начините, по които те мислят. В същото време, когато преподавам
Фа, аз премахвам всички фактори, които не ви позволяват да получите Фа. Както знаете,
когато четат за първи път книгите ми, много хора мислят, че говоря за наука. Това
всъщност не е така. Ние използваме сегашния начин на мислене на хората, за да пробием
и премахнем вашите представи и да ви позволим да разберете. Правил съм много неща в
тази насока. Аз го аранжирах по този начин, тъй като видях настоящата ситуация на
човечеството. Целта ми е, докато преподавам Фа, да ви позволя да се облагодетелствате и
да получите Фа, без да бъдете повлияни от своите представи. В резултат на това за все
повече и повече хора е направено възможно да получат Фа по време на тези няколко
години на преподаване на Фа.
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Забележка на преводача: позоваването на марксистката система, която поставя материята над мисълта и
която формира теоретичната основа на комунизма.
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Асистенти и дългогодишни ученици в публиката: вие сте направили голям брой неща,
които не осъзнавате, че са необикновени, наистина необикновени. Те изглеждат като
много обикновени в обществото на обикновените хора. Този Фа е представен пред
обществеността, за да даде възможност на повече хора, хора от всички сфери на живота,
да го разберат. Ако никой не го изучаваше и никой не се усъвършенстваше, той би бил
нищо. Но нашият Фа разкрива истината за вселената, нещо неизказано от началото на
небето и на земята. Подходът, който сме приели в преподаването на Фа, е да използваме
аргументи и понятия, които хората могат да разберат, за да преминем през и елиминираме
техните бариери, и да им позволим истински да разберат принципите на вселената. Така
че когато за първи път представих този Фа пред обществеността, аз знаех, че няма да е
проблем хората да го учат. Но дали хората биха могли наистина да продължават да
прилагат самоусъвършенстването на практика включва един въпрос: можем ли да
осигурим истинска среда за реално самоусъвършенстване, която да дава възможност на
учениците постоянно да се подобряват в хода на самоусъвършенстване и постигане на Фа?
Това е изключително важно.
Беше само преди ден, когато казах на тези, които отговарят за асистиращите центрове
в Чанчун: „Вашата най-важна задача е да създадете за нашите ученици стабилна среда за
самоусъвършенстване, в която няма смущения. Това е най-голямата ви отговорност.“
Същото се отнася и за тези от вас, които присъствате тук: най-голямата ви отговорност е
да гарантирате, че вашите асистиращи центрове и места за практикуване са без смущения,
и да водите другите в самоусъвършенстването. Разбира се първоначално тези неща се
правеха от мен. Сега ги правите вие, тъй като вече сте част от Дафа. С толкова много хора
за мен е невъзможно да отида навсякъде и да правя нещата лично. Китай има над две
хиляди окръга и всеки окръг и град имат много места за практика. Невъзможно е за мен,
един човек, с това физическо тяло да посетя всички тях. Фа беше предаден на
обществеността. С Фа всички вие знаете какво да правите и сте се справили наистина
добре. Ние нямаме правила или ограничения.
Както знаете, когато Шакямуни преподавал своя Дхарма, той установил над сто
предписания с цел да предпази учениците си от проблеми в самоусъвършенстването.
Неговото намерение било те да следват тези правила в самоусъвършенстването и да
избегнат проблеми, като по този начин се гарантира, че ще постигнат Съвършенство. Но
днес ние нямаме каквито и да било правила или ограничения. И защо нямаме? Защото не
искам да използвам каквито и да било външни форми, за да контролирам хората, тъй като
никакви външни форми, заповеди или други средства не могат да променят сърцето на
човек. Човек трябва сам да промени сърцето си. Ако самият той не иска да се промени,
никой не може да го направи. Законите, постановленията и наредбите могат само да
поправят каквото е на повърхността, а не това, което е в основата. Това е така, защото, ако
сърцето на човек изобщо не е трогнато или променено, когато никой не го вижда, той със
сигурност все още ще прави нещата според собствените си представи. Така че найсъщественото е промяната на сърцето на човек и издигането на неговия морал. Това е
единственият начин да се променят хората из основи, човечеството да стане отново добро
и самоусъвършенстващите се да достигнат Съвършенство. Няма друг начин.
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Всичи ние работихме много усилено и направихме много за това начинание. Тъй като
сте самоусъвършенстващи се, не мога да благодаря на всички ви, както би го направил
един обикновен човек. Вие съвместявате своята [Дафа] работа със собственото си
издигане; работата ви е абсолютно неразделна от вашето самоусъвършенстване.
Проблемите, различаващите се мнения и интензивните конфликти, които срещате в
работата си, са най-добрата възможност да подобрите своя шиншин. Вие, асистентите не
бихте могли да се подобрите, ако не ви бяха дадени тези възможности. Мисля, че ако
всеки дойде заедно с вас и направи каквото му кажете, може да го отклоните от правия
път, без дори да разберете, нали? Разбира се, никой от нас няма да направи подобно нещо.
Вие ще подобрите себе си в процеса на своето усъвършенстване и работата си. С други
думи, вие трябва да съвместите работата с усъвършенстването си. Няма да изкажа каквито
и да било думи за благодарност, тъй като сте мои ученици. Никой учител не би отправил
думи на благодарност към учениците си, така че и аз няма да го направя. (Аплодисменти)
Наистина съм щастлив да видя всички вас. Срещал съм се периодично с някои
ученици и виждам във вас големи промени. Дори и тези, които практикуват отскоро, са се
променили значително. Някои от вас са претърпели доста съществени промени. Повече от
година си отиде незабелязано. Ако се върнем към последната ми Фа лекция в Чанчун,
изминаха няколко години, откакто не съм се срещал с много от вас. Връщайки се този път
в родния си град, наистина исках да видя всички ви. Винаги е трябвало да бъдем
внимателни за едно нещо: щом отида някъде, много, много практикуващи идват на това
място. Това оказва натиск върху обществото в много отношения, особено след като
толкова много хора изучават нашия Дафа – общият брой достига 100 милиона, ако броим
тези в Китай и в чужбина. Още повече, след като хората се запознаят с Дафа, те стават
постоянни в изучаването на Фа. Не е като при някои други практики, където хората
практикуват един ден и се отказват на следващия.
Нашата практика е различна. Ние сме отговорни за онези, които се присъединят към
нас, и ви даваме възможност да се усъвършенствате, да се подобрявате, да се издигнете
отново и да достигнете Съвършенство. И вие можете да го видите. Също така, ние сме
отговорни пред обществото и нашето поведение е праведно при всички обстоятелства.
Нашата практика е добра за обществото, хората и дори за вашата домашна среда или
други среди, в които може да живеете. Няма нужда да казвам много за това – вие всички
го знаете. Затова този Фа има такова огромно влияние върху обществото, затова
въздействието му е толкова значително и толкова много хора са дошли да го учат. Ако се
появя на някое място, много хора ще дойдат и ще се създадат различни затруднения.
Някои ученици ме питат: „Учителю, можете ли да дойдете в нашия град?“ Трудно ми е да
им отговоря. Ако се съглася с техните желания, тогава ще трябва да отида там, така че ми
е трудно да кажа каквото и да било. Ако се съглася да отида, тогава, местните
практикуващи ще разпространят новината и преди пристигането ми там вече ще са се
събрали много хора. Вероятно е това да се случи. И тогава, когато броят на хората е голям,
някои отдели на правителството, които не ни познават добре или не ни разбират, вероятно
ще ни създадат някои пречки. Това би довело до нарушаване на средата за
самоусъвършенстване на нашите ученици, така че аз не искам да правя такива неща.
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Въпреки това, аз [дойдох тук днес] поради следните две причини. Първо, не сме се
виждали повече от една година, а това е моят роден град, така че нека го направим по
изключение. Освен това се срещам само с асистенти. Мога да се срещна само с асистенти,
защото няма достатъчно голямо място, за да се срещна с [всички] наши ученици. Все още
няма достатъчно голямо място в Чанчун, за да събере десетки хиляди души, така че можем
да го направим само по този начин. Второ, фактът, че живея основно в чужбина, вероятно
е предотвратил неприятности. Това са двете причини. Но без значение къде съм, знам
вашата ситуация в самоусъвършенстването – знам я за всеки един от вас. Аз ще се грижа
за вас, стига да изучавате Фа и да се усъвършенствате.
Не е проблем, дори ако сте купили пиратски копия на книгите, и това е сигурно. Сама
по себе си, една книга с черно мастило на бяла хартия няма какъвто и да било ефект. Дали
това е „Джуан Фалун“ или някоя от другите ни книги – това, което наистина работи, е
вътрешният смисъл и истинските съществени причини зад думите. Те не присъстват в
други книги. Нещо повече, няма значение дали имате ръкописно копие или пиратско
копие: книгата естествено ще има своите вътрешни значения, стига да изучавате Фа и да
се усъвършенствате. Буда Фа е безграничен и неговата явна сила е просто огромна. И това
е различно от обикновените човешки понятия за време и измерения – съвсем различно.
Въпреки това, не купувайте тези пиратски копия, в които печатният набор е изменен. И
ако намерите такива, трябва да помогнете на съответните правителствени служби да
разследват и издирят техния източник. Няма проблем, ако са отпечатани фотокопия на
оригиналния печатен набор, тъй като в този случай няма да има каквито и да било грешки
в съдържанието.
Днес преди всичко искам да ви видя. И по същия начин много хора искат да видят мен,
така че днес ще седна малко по-високо. (Аплодисменти) След като вече съм тук, ще се
възползвам от тази възможност, за да говоря за няколко неща. Не е лесно за нас да се
срещаме. Ако някои от вас в публиката чувстват необходимостта да ми зададат въпроси,
можете да ги напишете на листчета и да ги предадете напред към мен, а аз ще им
отговоря. Но бъдете кратки. Не е нужно да започвате въпросите си с неща като: „Учителю,
о, как ми липсвате“, или „Този Дафа е толкова велик.“ Няма нужда от това. Просто
запишете въпросите си и карайте по същество. По този начин мога да ги чета бързо и да не
губя време, докато отговарям на въпросите ви.
Ще започна с обсъждането на два въпроса. Преди съм дискутирал някои въпроси по
различни поводи. Но понякога те са по-забележими в някои конкретни региони или в
някои специфични обстановки, така че [да ги обсъждам отново] е същото като да
повтарям казаното преди. Но мога да ви ги обясня отново в подробности.
Първият въпрос се отнася до това, защо нашият Дафа не следва установените граматически норми. Това се е превърнало в силна пречка за интелектуалците и за хора с висше
образование, особено за хора, които се занимават с писане или литература, или се
занимават с изучаване на китайския език и т.н., тоест, хората в тези области. Защо не
можем да следваме установените норми в обикновения човешки език, когато преподаваме
Фа? Както знаете, значението на един стандартизиран термин е предварително
определено: „Тази дума означава точно АБВ.“ Освен това, стандартизираният език е
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ограничен и не може да опише необятния Фа. В този огромен космос, Земята на
човечеството не е дори и прашинка в прашинката на прашинка, която се намира в още
една прашинка. Ето колко дребна е. Как е възможно да побере толкова необятен Фа? Как
Фа на космоса би могъл да бъде ограничен от установените норми на човешките езици?
Как може да се подчинява на установените норми на човешките езици? Няма абсолютно
никакъв начин.
Нашият Фа само използва човешкия език. Що се отнася до това как този език се
използва за преподаването на Дафа, достатъчно е, стига да ви позволява да разбирате –
това е целта. Ето защо езикът, който използваме не съответства на установените
граматически норми. За да преподавам този Фа днес, в съзнанието си аз нямам каквото и
да било, което е формирано от фиксирани представи.
Другият въпрос, който бих искал да обсъдя, е защо термини от Дао* системата са в
нашия Дафа. Няколко хора с религиозна принадлежност ни нападат, като казват: „Той
смесва неща от даоистката школа и будистката школа. И след това говори за наука.“
Всъщност, как те биха могли да знаят, че независимо дали това е наука, Дао системата или
Буда системата, всички те са само една малка част от малка част на най-ниското ниво на
този Дафа? Тъй като преподавам Фа на съвременните хора, разбира се, че трябва да
включа понятия на съвременните хора в преподаването си. Не бихте могли да го
разберете, ако използвах езика и термините на небесата или ако трябваше да измисля
много нови термини. Така че това е начинът, по който трябва да преподавам Фа.
Но защо има термини от Дао системата? Всъщност, аз съм говорил за това по различни
поводи. Нашият Дафа се простира далеч отвъд сферата на Буда системата. Аз преподавам
Фа на космоса с Буда системата като основа. Без значение колко обширен е този Дафа, аз
съм извън него, докато всички същества сте в неговите рамки. С други думи, Фа е създал
всички същества, както и средата за съществуването ви и формите на съществуването ви.
Така че в обхвата на този Дафа – тоест, в рамките на целия космос – разбира се, Буда
системата не е единствената система. Разбира се, има Буди и Даоси, а има и различни
видове Богове, за които вие все още не можете да знаете, всякакви видове Богове.
Космосът е толкова обширен и Фа, който преподавам, е толкова огромен, така че
разбира се неща от Дао системата и неща на Боговете са част от него. Вие всъщност не
осъзнавате, че са включени и неща на западните религии. [Те са включени,] защото
хората, с които се занимавам днес, не са само китайците или един отделен етнос, а много,
много етноси. И аз трябва да върна цялата отклонила се материя и всички животи до
стандартите на тяхната най-първична, най-изначална и най-добра фаза. Ето защо правя
нещата по този начин. С други думи, въпреки че преподавам Буда Фа, аз в действителност
преподавам Фа на космоса от гледната точка на един Буда. Тъй като обликът, който съм
създал за себе си, е на Буда, не е грешно да Го наричам Буда Фа.
Трябва да бъда отговорен към вас. Не мога да взема всички ви във Фалун рая на Буда
системата или в райските места на други Буди. Вие всички си мислите същото нещо:
„Учителю, аз само искам да отида във вашия рай.“ Това, което си мислите, не е погрешно.
Но мога да ви кажа, че аз гледам само сърцето ви. Ако използвате обикновени човешки
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понятия, за да мислите за Боговете, или ако използвате обикновени човешки начини на
мислене, за да разберете Боговете, вие никога няма да разберете нещата. Ако днес имахте
мисленето на един Бог, всичките ви концепции биха се променили. Ако в миналото сте
имали свои собствени райски места, ако сте дошли тук от различни нива, за да получите
този Фа, ако сте били Даоси или Богове, тогава трябва да се върнете към своите
първоначални места. Често ви казвам, че нямате представа кои сте или какво сте били в
миналото. Вие трябва просто да се съсредоточите върху самоусъвършенстването и трябва
просто да се асимилирате с този Дафа. С други думи, без значение какви сте били – Буда,
Дао или Бог – вие трябва да се асимилирате с този Дафа на космоса, преди да можете да се
върнете. Уверявам ви, че ще бъдете напълно удовлетворени от това, което ви очаква в
бъдеще. Не само че ще бъдете напълно удовлетворени, но и това, което ще постигнете, е
повече, отколкото бихте могли да си представите. Аз ще ви дам по-добра среда – среда,
която е дори по-добра от първоначалната. Тези неща са отвъд въображението ви.
(Аплодисменти) Нещата, които казах са, за да обясня защо използваме термини от други
религии – това е причината.
Сега, относно религията, мисля, че тя е човешко понятие и е наречена така от хората.
Понятието за религията е доста неясно, тъй като няма определена дефиниция. Когато
Шакямуни преподавал своя Фа, той не е казал, че преподаденото от него е религия. Нито
пък Исус е казал, че преподаденото от него е християнство, или пък Дева Мария, че
преподаденото от нея е католицизъм. Всъщност, те са имали свои собствени начини да
назовават себе си и са имали свои собствени наименования, за да назовават своите
ученици, но това изобщо не са понятията, използвани от хората. Боговете не признават
религиите. Ето защо в днешно време много религиозни хора не могат да постигнат успех в
самоусъвършенстването в своите религии. В действителност, те може би не искат
истински да се усъвършенстват и само чувстват, че [религията] е добра. Това, което те
защитават, са своите религии, не Будите. Будите гледат само сърцето на човек, точно
както Боговете гледат само сърцето на човек. Ако не можете истински да се
усъвършенствате в една религия, тогава това се равнява на нищо. Най-много можем да
кажем, че сте приели религията или че сте станали монах или монахиня, но това не значи,
че сте ученик на Буда. Буда гледа само сърцето на човек. Да станете монах или монахиня е
само форма, чрез която изразявате своята почит към Буда. Само като фундаментално
преобразувате себе си, можете да се превърнете в истински последовател на Буда. Ако
сърцето ви не се превърне в сърце на монах или монахиня, или ако сърцето ви не приеме
религията, тогава е безполезно. Разбира се, може да кажете, „Но сърцето ми наистина е
благочестиво...“ Това, на което сте се посветили, е религията и вашите изпълнени с
намерения формалности, а не самоусъвършенстване. Това няма да доведе до нищо.
Така че по този въпрос, това, което основно казвам е, че този Фа е толкова огромен, че
обхваща всички пътища за самоусъвършенстване и всички същества в космоса. Броят на
даоистките термини, които споменах, е всъщност доста малък. Не са много праведните
религии, които са били преподадени на Земята, така че мога да говоря само за тези
няколко. В действителност, има много, много пътища за самоусъвършенстване в космоса,
макар че само няколко съществуват в човешкото общество.
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Тъй като просто исках да се срещна с вас, не възнамерявах да говоря повече. Що се
отнася до неща, свързани със самоусъвършенстването, няма значение дали ме виждате
или не: вие сте в състояние да се усъвършенствате по същия начин – това не е проблем.
Но вие винаги искате да ме видите, така че използвах тази възможност, за да се срещна с
вас. Не съм подготвил нищо повече за обсъждане с вас. Чувствам, че не е лесно за нас да
се срещнем. Както казах по-рано, можете да предадете въпросите си към мен на листчета
хартия. Може да започнете предаването на въпросите сега. Ще отговоря на тези, на които
трябва да се отговори.
Въпрос: По отношение на двете статии „Изкореняване“ и „За кого съществувате“,
има две различни тълкувания на нашето място за упражнения. Едното е, че е правилно
да се предприемат действия за предпазването на Дафа; другото е, че трябва да се
съсредоточим върху самоусъвършенстването, тъй като издигането на практикуващите
в самоусъвършенстването е най-върховното действие за опазване на Фа.
Учителят: Нека ви кажа следното. След като написах тези две есета, някои хора бяха
в състояние да ги прочетат със съзнанието на самоусъвършенстващи се, докато някои ги
прочетоха с обикновено човешко съзнание. Някои хора са извършили грешки, но не биха
го признали. Дори и след като прочетоха какво съм написал, те все още не си признаваха и
се опитваха да използват обикновено човешко мислене2, за да се защитят. Също имаме
ученици, които търсят във Фа конкретни мои думи, които да им помогнат да спорят,
когато имат разногласия помежду си. Всички вие изваждате Дафа извън контекста, като
използвате обикновено човешко съзнание. Не сте се опитали да разберете Фа от гледната
точка на Фа. Ако бяхте променили ъгъла, от който го разглеждате, не бихте постъпили по
този начин. Всеки проблем, който срещате, е свързан със собственото ви съзнание. Есето
„Изкореняване“ е написано заради инцидента в Пекин. Много от вас вероятно знаят за
това. Не искам да говоря за самия инцидент.
Въпрос: След като Шакямуни е дошъл от вселената на шестия слой, защо не е могъл
да види границата на малката вселена?
Учителят: Това не е нещо, което можете да разберете с логиката на обикновеното
човешко мислене. В действителност, Шакямуни не просто е дошъл от вселената на шестия
слой. Вместо това, той е дошъл от изключително висока сфера. Ако беше дошъл в
човешкия свят с неща на толкова високо ниво, би било невъзможно. И тъй като хората по
онова време можели да проумеят само ограничени принципи на Фа, Шакямуни
преподавал Архат Фа. Това, което е останало днес, не е нищо повече от това. Но по онова
време той преподал много Фа принципи на по-високи нива, въпреки че нито един от тях
не е бил предаден на поколенията. По време на повече от четиридесетгодишен период на
преподаване на Фа той преподал Фа в рамките на „Голямата четворка“. Тези неща нямат
нищо общо с вашето усъвършенстване. Нека ви кажа: не се тревожете за това какъв е
човек или откъде идва. Някои от вас в публиката също идват от много високи нива, но не
може да видите нищо, нито дори неща отвъд хората. За самоусъвършенстващите се, както
и за хората, които преподават Фа, трябва да бъде по този начин и трябва да има
2

Бележка на преводача: китайският термин тук (и на някои други места), шин, може също да бъде преведен
като „привързаности“, „мисли“, „намерения“, „чувства“ и т.н.
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ограничения, за да могат да останат на тази земя. Нека ви кажа, че ако умът ми не
съдържаше никакви обикновени човешки мисли, аз също нямаше да мога да остана тук.
Преди да започна това начинание, аз сглобих човешко съзнание, така че да мога да остана
сред хората, за да преподавам Фа по този начин. Много неща са отвъд вашето разбиране.
Въпрос: Може ли говорен дефект да повлие на работата на един асистент?
Учителят: Говорният дефект може да е значителен или незначителен. Ако заеквате
малко или езикът ви има незначително увреждане, или дори ако способността ви да се
изразявате е малко по-слаба, нито едно от тези неща няма да повлияе на работата ви. Но
тъй като все повече и повече хора научават Дафа днес, социалният статус на хората в
обществото, с които влизаме в контакт, е все по-висок и по-висок. Тогава по мое мнение
не би било подходящо, ако всички говорехме по неприятен начин. И хората с по-високо
образование или познания наистина щяха да бъдат засегнати, когато за първи път
започнат да изучават Фа. Така че бих искал да предложа: ако асистент има говорен
дефект, той би трябвало да намери някой, който има дълбоко разбиране за Фа и повече
знания (макар че да сте по-образован не се равнява на по-дълбоко разбиране за Фа), за да
му помага. Този човек трябва да има разбиране на високо ниво на Фа и да е изучавал Фа
поне известно време; той трябва също да е преминал някои тестове и да е непоколебим.
Може да помолите такъв човек да ви бъде помощник, или бихте могли да размените
местата си с него, тъй като да бъдеш асистент не е с цел просто да се върши такава работа;
по-скоро е предназначено за самоусъвършенстване. Ако някой казва, че трябва да е
асистент и че никой не може да го отстрани от тази позиция, тогава мисля, че тази
привързаност рано или късно трябва да бъде елиминирана. Накрая това ще се случи.
Трябва да помните, че не сте дошли тук да бъдете асистент. Вие сте дошли тук да се
усъвършенствате. Не мисля, че малък говорен дефект е проблем.
Въпрос: Когато се завърнем чрез самоусъвършенстване, ще бъдем ли в състояние да
надхвърлим първоначалните си нива?
Учителят: Вие отново мислите за божествени неща със своето човешко съзнание. В
бъдеще, когато осъзнаете всичко, ще се срамувате от въпроса, който задавате. Не се
тревожете за тези неща. Дафа е създал най-доброто от всичко за вас. Вие просто трябва да
се съсредоточите върху самоусъвършенстването. Всъщност, повечето от вас са загрижени
да си отидат у дома, а не за това, че сте далеч от дома. За Боговете тези неща са напълно
различни от вашите концепции. Не е както си го мислите.
Въпрос: Освен Фалун рая, колко райски места съществуват на по-високи нива?
Учителят: Вашето мислене трябва да се съсредоточи върху самоусъвършенстването!
Мога да ви кажа, че има твърде много, за да се изброят. Можете ли да преброите общия
брой молекули в тялото си? Всички тела в рамките на Трите сфери се наричат „човешки
тела“. Човешкото тяло се състои от микроскопични частици, които изграждат равнина от
по-големи частици, а след това по-голямата равнина частици формира още една равнина
от още по-големи частици. „Човешко тяло“ е общ термин, използван в рамките на Трите
сфери. Дори не знаете колко частици има само в Трите сфери! Те са безбройни. Без
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значение кое ниво достигнете в самоусъсвършенстването, нито един от вас в публиката
няма да разбере колко райски места има в космоса. Това е абсолютно вярно.
Въпрос: Практикувам от няколко години. Често заспивам по време на медитацията.
Това винаги ме е притеснявало.
Учителят: Вие всички знаете за изтърпяването на трудности. И все пак не сте
осъзнали, че вашата сънливост също е демон, който ви измъчва и се опитва да ви спре да
се усъвършенствате! Не трябва ли тогава вашата воля да поеме контрол? Не вярвам, че ако
държите очите си отворени, пак ще заспите! Отворете очите си по време на упражненията,
ако не можете да го контролирате. Трябва да преминете през това препятствие.
Въпрос: Ако дете отказва да слуша, когато го възпитаваме, и ако продължава да
упорства, правилно ли е да му позволим да прави каквото иска?
Учителят: Не точно. Родителите извършват престъпление, когато глезят децата си. Не
можете да кажете, че степента на поквара, до която е потънало днешното човешко
общество, няма нищо общо с вас, поколение след поколение. Нека ви кажа, че трябва да
възпитавате децата си. Забелязах, че обществото в САЩ е толкова ограничено от своите
закони, че хората не могат да възпитават децата си; наказването на децата е почти като
нарушаване на закона. По този начин децата биват презадоволени и разглезени. Тези деца
не знаят дори най-основните неща за човешкото поведение, да не говорим за маниери.
Каква група хора се формира за бъдещето?! Но нека ви кажа това: Китай има такава
традиция, според която трябва да дисциплинирате и образовате децата си. Не може да им
угаждате. Може да ги напляскате или да ги смъмрите. Казваме, че
самоусъвършенстващите се не трябва да се ядосват, но можете да наказвате децата си.
Ако сте в добро настроение и ги напляскате с усмивка, те все пак ще усетят болката.
Целта е да дадете урок на детето, да му кажете да не прави лоши неща. Да се възпитават
децата не е погрешно. Може просто да го разглеждате по този начин: „Аз не го правя,
защото съм привързан към собствените си неща; правя добро дело за обществото и за
бъдещото човечество.“ Но ако сте прекалено привързани към това, ще отидете в другата
крайност. Това, което имам предвид е, че не е проблем да дисциплинирате децата, но
трябва да го правите разумно.
Въпрос: За истината на Буда Фа ли съществуваме?
Учителят: Темата на този въпрос е доста дълбока. По време на самоусъвършенстването някои от мислите, които хората имат, са правилни. За да бъдем точни, Буда Фа е
създал жизнени среди за живите същества и е дал живот на човешките същества. Това е
връзката. Живите същества могат да съществуват само за начина на живот в своите сфери.
Ако сте Велико просветлено същество, което е способно да се грижи за много неща под
своето ниво, тогава може би съществувате за повече същества. Това е връзката.
Въпрос: Веднага след като започна да чета „Джуан Фалун“, ми се доспива...
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Учителят: Ако този въпрос е повдигнат от някой от нашите асистенти, тогава мисля,
че трябва да спрете да служите като асистент и засега да позволите на други хора да
вършат работата. Би било по-добре за вас да изучавате Фа и да направите по-голям
напредък, преди да продължите работата си като асистент. Тъй като се чувствате сънливи,
веднага след като започнете да четете „Джуан Фалун“, може и да не сте прочели книгата
дори веднъж. Как може да вършите работата си на асистент? „Да асистираш“ означава, че
би трябвало да помагате, но как можете да помагате на другите? Това, което преподаваме
тук, е Фа. Упражненията са помощно средство за постигане на Съвършенство. Без
значение колко точни са движенията ви, вие не можете да успеете в
самоусъвършенстването без Фа. Фа е най-важното нещо. Да ставате сънливи, когато
четете е същото, както да ставате сънливи по време на медитация, за което говорих порано.
Въпрос: Защо мисловната карма на някои хора винаги е толкова силна? И защо тя
винаги се повтаря след известен период от време?
Учителят: Това е често срещано явление. Нека ви кажа – виждам, че наистина се
справяте добре в самоусъвършенстването, особено дългогодишните практикуващи –
наистина съм щастлив да ви видя. Но може да имате същите проблеми и от време на време
някои лоши неща все още могат да се появят в мислите ви. Понякога в мислите ви може
дори да има ужасни неща и тези лоши неща може да станат по-лоши и по-лоши. Ще ви
кажа защо е така. По време на самоусъвършенстването ви, както знаете, ние ви
трансформираме от микроскопично ниво, от формирането на вашето съществуване. Така
че частта от вас, която е била трансформирана, е достигнала стандарта и вече не може да
бъде наречена човешка. Тогава тази част не може да се присъедини, когато човешката ви
част прави нещо. Ако можеше, това ще бъде същото като Бог да прави нещо лошо и това
ще бъде същото като той да е паднал. Това абсолютно не би било позволено. Ето защо,
докато продължавате да се усъвършенствате, частите от вас, които постоянно се
асимилират с Фа, се отделят. Подобно на годишните пръстени на дървото, в
самоусъвършенстването вие се разширявате навън към кората, пръстен след пръстен.
Кората на дървото е вашата външна повърхност. Така че вие усъвършенствате себе си от
частта, която е била напълно усъвършенствана, и се разширявате навън, докато най-накрая
се стигне до повърхността. Частта, която сте усъвършенствали напълно, е божествена, а
частта, която все още предстои да бъде напълно усъвършенствана, е човешка.
Започвам от микроскопичното ниво на вашето съществуване; а именно, започвам да ви
трансформирам от най-вътрешната част на вашето същество. Така промените на
повърхността са доста незначителни. Но за да се усъвършенствате, трябва да се
въздържате по целия път до края. Докато промените настъпят на повърхността, обаче, в
ума ви ще продължават да се появяват обикновени човешки мисли и понякога те могат да
бъдат доста лоши. Но можете да ги потиснете. Това е вашата самоограничаваща част,
която оказва влияние, докато в миналото не сте можели да ги потиснете. Те съществуват в
много дълбоки нива, така че не сте можели да ги потиснете. Въпреки че сега намирате
лоши мисли, изскачащи в ума ви, можете да ги потиснете и да контролирате поведението
и мислите си в самоусъвършенстването. Това е състояние само при самоусъвършенстването в Дафа.
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За да се гарантира, че можете да се усъвършенствате свободни от тази намеса,
страната, която е била напълно усъвършенствана, трябва да бъде отделена. Но за да се
гарантира, че можете да се усъвършенствате сред обикновените хора, нещата на
повърхността само ще отслабват все повече и повече. Например, нека кажем, че частта от
вас, която е била напълно усъвършенствана, се състои от сто слоя: тогава на повърхността
може да бъде променен само един слой. Това е само, за да се илюстрира фактът, че като
съотношение промяната на повърхността е много малка. Целта е да ви се позволи да се
усъвършенствате сред обикновените хора. Ако всичко се отстрани и нямате никакви
обикновени човешки представи или мисли, нямаше да сте обикновен човек на
повърхността и не бихте могли да се усъвършенствате сред обикновените хора.
Бих искал да ви кажа това: ако нямахте обикновено човешко съзнание, щяхте да знаете
какво мислят другите и различни видове неща щяха да ви безпокоят. Има мотив зад това,
върху което хората разсъждават, както и зад всяка тяхна постъпка, всяко изражение и найнедоловимите им действия. Също така някои хора имат наистина ужасни мисли и се чудят
как да навредят на другите. Някои хора мислят за всякакви видове лоши неща, като
постъпки на крадци и блудници. Нямаше да има начин да останете в този свят. Ето колко
много се е объркал. Ние сме възприели тази форма на самоусъвършенстване, която е найбързата, така че да можете да се усъвършенствате тук. Не позволяваме на частта от вас,
която е напълно усъвършенствана, да бъде докосната; ние я отделяме. Като непрекъснато
се усъвършенствате, продължавате да четете книгата и непрекъснато подобрявате
възприятието и разбирането си, тя непрекъснато ще се разширява. С други думи, тя все
повече и повече се приближава до повърхността. Ще постигнете Съвършенство, щом
повърхностният слой се трансформира. Така че не се плашете, че все още имате лоши
мисли в съзнанието си. Но внимавайте: ако мислите, че „сега, когато Учителят го е
обяснил, разбирам. Това е, за да се гарантира, че мога да се усъвършенствам сред
обикновените хора. Добре, ще им позволя да съществуват“, тогава да им се отдавате е
същото като да не се усъвършенствате. Ето как е.
Въпрос: Учителю, бихте ли обяснили какво са „свръхестествените техники“?
Учителят: Свръхестествените техники варират от религия до религия и от една
култивационна практика до друга. И има различни свръхестествени техники на
различните нива. Най-общо казано, те са различни методи, използвани в култивационните
практики или за демонстрации. Те са просто такива неща. Те включват лекуване,
подчиняване на демони и т.н. За какво искате да ги учите? Това, което вече сте научили,
обхваща всичко; само че то не може да ви бъде разкрито. Най-важното за вас в момента е
да извисите себе си и да се завърнете бързо.
Въпрос: Може ли Трите сфери да бъдат разбрани като сферите на Боговете, хората
и духовете?
Учителят: Говорил съм за Трите сфери по различни поводи. Също така говорихме за
това в нашите книги. Трите сфери са областта, съставена от тези три основни части:
Сферата на желанието, Сферата на формата и Безформената сфера. На съществата в
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рамките на Трите сфери не им е позволено да си тръгнат, когато поискат. На съществата
извън Трите сфери, без значение колко могъщи са те, не им е позволено да влизат, когато
поискат. Това е мястото, където съществуват всички субстанции, свързани с хората.
Разбира се хората в света, боговете и призраците също са в тях. Въпреки че тези същества
са там, не е както си мислите. Трите сфери са пространство, създадено от небесата.
Съществата, които паднат в Трите сфери, нямат право да се върнат в небесата и не могат
отново да напуснат Трите сфери; изключението, разбира се, са онези, които се
усъвършенстват. Не всеки, който се усъвършенства, може да си тръгне. Много
самоусъвършенстващи се не могат да излязат и могат само да останат на земята или да
останат на различни нива в рамките на Трите сфери. На съществата извън Трите сфери не
им е позволено да влизат по желание. Ето какво е това място. Това е необичайно място.
Както го виждат Боговете, това е най-мръсното място.
Въпрос: Докато изучават Фа, на някои хора винаги им се спи.
Учителят: Вие заспивате, докато изучавате Фа, заспивате, докато четете книгата,
също така заспивате, докато правите упражненията. Дори все още не сте преминали през
началната фаза. Става дума за сила на волята! Както знаете, по време на
самоусъвършенстването ви не само всички елементи, които съставляват вашата човешка
същност, ще се опитват да ви попречат да се отделите от човешкото, но и всичко, което
съставлява човешката среда, няма да ви позволи да си тръгнете. Трябва да преминете през
всичко и да преодолеете всякакви изпитания. Най-голямото проявление е страданието,
което създават за вас. Страданието идва в различни форми и сънливостта е една от тях.
Тези хора, които не могат да се усъвършенстват или не са усърдни, не осъзнават, че това е
форма на изпитание. Не сте в състояние да получите Фа – тя не ви позволява да изучавате
Фа – и все още дори не знаете, че това е изпитание. Освен ако вашето сърце не е във Фа
или не искате да се усъвършенствате, защо да не го преодолеете? Укрепете силата на
волята си. Ако човек можеше да стане Буда просто като преодолее сънливостта, бих казал,
че ще бъде твърде лесно. Как ще усъвършенствате себе си, ако не можете да преминете
дори малко препятствие като това?
Въпрос: Времето за самоусъвършенстване е много ограничено. Ако отсега нататък
съм усърден, ще мога ли да се върна у дома с Вас?
Учителят: Не се притеснявайте за това. И не мислете за него. Докато все още имате
време за самоусъвършенстване, трябва да усъвършенствате себе си усърдно и енергично.
Що се отнася до това дали можете да се върнете у дома, вие имате възможността; поне
седите тук днес и ме виждате на живо, нали? Все още имате възможност. (Ентусиазирани
аплодисменти) Все още имате шанс, докато това начинание като цяло не е завършило. Не
го изпускайте. Как да използвате най-добре времето си е това, за което трябва да мислите.
Въпрос: Има ли ученици, които достигат Съвършенство, без да вземат своето
бънти*?
Учителят: Разбира се има хора, които постигат Съвършенство, без да вземат своето
бънти. Току-що казах, че не всеки ще отиде във Фалун рая. Тези, които отиват във Фалун
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рая, ще вземат телата си с тях. В този космос, 99,9% от многобройните пътища за
самоусъвършенстване в миналото и небесните райски места в различни космически тела
не се нуждаеха от тела. Не всеки мисли толкова благосклонно за това да има тяло от плът.
Много небесни райски места абсолютно няма да ви позволят да отнесете тяло, когато се
върнете там. Ако вземете тялото си, вие бихте нарушили Фа там, ще нарушите Фа на това
ниво – Фа, който сте разбрали и до който сте се просветлили в рамките на Дафа на
Космоса. Учението на Шакямуни за „Наставления, Самадхи, Мъдрост“ например е
проявление, което идва от Дафа на Космоса. Това е самостоятелна завършена система –
Наставления, Самадхи, Мъдрост – до която Шакямуни се е просветлил. Не всеки ще е
нужно да вземе със себе си тяло от плът. Само онези, които отидат във Фалун рая, трябва
да вземат тела със себе си.
Друг въпрос е, че някои хора казват, че искат да вземат своите тела от плът със себе си.
Това не е нищо повече от обикновена човешка мисъл, която разкрива страха на
обикновените хора от смъртта: „Не би ли било прекрасно да взема всичко с мен и да не
умра?“ Независимо дали ще вземете тялото си или не, накрая ще ви позволим да видите,
че сте постигнали Съвършенство – великолепна сцена. (Ентусиазирани аплодисменти)
Когато нашият Дафа завърши това начинание, [славата] няма да бъде съизмерима с тази
на която и да било религия в апогея ѝ. Но не се вълнувайте още – трябва да се
усъвършенствате до точката на постигане на Съвършенство.
Въпрос: Неспособността да седи в позиция двоен лотос свързана ли е с нивото на
шиншин* на човек? Може ли такъв човек да постигне Съвършенство?
Учителят: Знам, че много хора, които дори не са били способни да седят в позиция
единичен лотос, в крайна сметка успяват да седнат в позиция двоен лотос. Но не казвам,
че трябва да седнете в позиция двоен лотос веднага, след като си тръгнете днес. Добре е,
стига да вложите сърцето си, когато го правите. И все пак е възможно някои хора да имат
повече карма в това отношение, но всичко ще бъде премахнато и преобразувано. Нищо в
този свят не е по-сериозно от самоусъвършенстването. Вие сте готови да издържите
толкова много трудности, за да спечелите пари, готови сте да издържите толкова много
трудности за други неща – не можете ли да издържите малко трудности за своето
усъвършенстване? Ако вие, човек с тяло, пълно с карма, искате да станете Буда и да
постигнете Съвършенство чрез самоусъвършенстване – има ли нещо по-сериозно от това?
С какъв начин на мислене трябва да подходите към това? Не е ли това въпросът? Що се
отнася до това, как успявате [да седите в двоен лотос] по време на
самоусъвършенстването – ние не изискваме да направите това от самото начало. Можете
да го направите постепенно – това не е проблем.
Въпрос: Някои ученици казват, че есето „Изкореняване“ се отнася до изкореняване
представите на човек и че „За кого съществувате?“ казва, че съществуваме за Фа.
Прави ли са?
Учителят: Не задълбавайте в значенията му. Това, което искам да разберете, е
вътрешното значение и нещата, които можете да разберете в самоусъвършенстването. Не
трябва да задълбавате в повърхностния смисъл на думите. Просто казвах, че ако нямаше
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вътрешен смисъл зад думите, тогава тази книга нямаше да се различава от други книги,
които имат само думи с черно мастило върху бяла хартия. Тъй като в книгата има Фа, ако
оставите настрана привързаностите си и прочетете книгата без каквито и да било
представи, разбирането ви – независимо колко голямо или колко малко е – със сигурност
ще е правилно. Ако четете книгата, като се придържате към някакви представи, от които
не можете да се откажете, или като търсите извинения или оправдания, за да прикриете
къде грешите – ако четете книгата с тази нагласа, тогава няма да видите нищо. Ако
изоставите конкретните си цели, когато четете книгата, ще разберете всичко. Независимо
колко много или колко малко разбирате, вашето разбиране няма да се отклони. Но ако
четете книгата с привързаности, от които не можете да се освободите, тогава няма да
видите нищо и ще можете само да вникнете в повърхностното значение на думите и да
спорите помежду си. Четете със спокоен ум; гарантирам, че ще разберете каквото би
трябвало да знаете.
Нещата, които написах в последно време, са написани двузначно. Написах ги по този
начин умишлено. Не исках да създавам по-големи пречки в самоусъвършенстването ви.
Колкото по-ясно се изразявам, толкова по-големи са трудностите и пречките, които ще
срещнете. Тоест, до някои неща е предвидено да се просветлите сами. Моето обяснение на
нещата ясно в никакъв случай не прави гладко пътуването ви в самоусъвършенстването.
Докато предизвикателствата, които имате в просветляването до нещата, стават по-малки,
тестовете, с които се сблъсквате и ви е трудно да преминете, стават по-големи. Не
мислете, че да чуете повече е нещо добро. Фа в действителност ви е оставен в своята
цялост. Това, което остава да се види, е в какво състояние на съзнанието се
усъвършенствате.
Въпрос: Какво да направя, за да стане асистиращият център среда за истинско
самоусъвършенстване?
Учителят: Няма специални условия за това. Нямаме каквито и да било правила или
ограничения. Но що се отнася до асистиращите центрове, изразих някои свои мнения
относно качествата на асистентите в някои от кратките си есета (това, което наричате
„свещени текстове“), така че може да ги прочетете като справка. Ако искате да подобрите
средата на асистиращия си център, така че да достигне определено ниво, няма да стане,
ако учениците изостават. И не може да ограничите това, което правят, с каквито и да е
правила или принуда. Повърхностните ограничения не могат да променят сърцата на
хората – всичко това е фалшиво. Тъй като всеки ден имаме нови ученици, които се
присъединяват, цялостната сфера на мястото ви за упражнения никога няма да достигне
божествено състояние. Вашите асистиращи центрове винаги ще бъдат място, където се
усъвършенстват човешки същества. Но в същото време вие сте различни от човешките
същества. Това е така, защото частта от вас, която е напълно усъвършенствана – частта,
която се е превърнала в Бог – е била отделена. Ето защо работата ви е наистина трудна и
съзнанията на хората, с които се сблъсквате, са сложни. Това е сигурно. Ето защо можете
да се усъвършенствате. Правете нещата според Фа и търсете вътре в себе си, когато
възникнат проблеми, и след това разгледайте причината за проблема. Мисля, че по този
начин ще можете да се справите с нещата добре.
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Въпрос: Как можем да издигнем своето разбиране от сетивно към рационално?
Учителят: Сред обикновените хора няма ясни форми как да се направи. Това не
прилича на начина, по който научавате някаква друга теория. Когато издигнете
разбирането си до рационално, ще откриете, че сте стигнали до това разбиране, без да го
осъзнавате. Но не след дълго вашето разбиране ще избледнее. Това е така, защото частта
от вас, която разбира, е достигнала този стандарт и е отделена, след като сте развили това
разбиране. Тогава, веднага след това, вие чувствате, че вече не разбирате. Ето защо трябва
да изучавате Фа често, да изучавате Фа постоянно. Някои от вас са способни да наизустят
Фа. Защо след известно време забравяте дори и частите, които сте научили наизуст
наистина добре? Защото частта от вас, която е наизустила книгата наистина добре, се е
усъвършенствала напълно и е преместена оттук. Онова, което е останало, е частта, която
все още не разбира, затова все още трябва да продължавате да изучавате Фа.
Въпрос: Трябва ли практикуващите, чийто китайски не е много добър, да изучават
китайската версия на „Джуан Фалун“, за да напреднат?
Учителят: Това вече не е проблем. Сега имаме преводи на много езици. Ако човек
можеше да напредне само чрез изучаване на китайската версия, нямаше да е нужно да
превеждаме книгата на английски, италиански, руски, корейски и т.н. С други думи,
можете да напреднете по същия начин, като четете различни от китайската версии и по
същия начин да постигнете Съвършенство. И изобщо няма разлика, ако вложите също
толкова сърце в това. Никаква разлика. Това, което е преведено, са само думи на
повърхността, докато онова, което има значение, е смисълът зад думите.
Въпрос: Аз съм решен да успея в самоусъвършенстването. Дали това се смята за
привързаност?
Учителят: Ако сте решени да се усъвършенствате до Съвършенство, това не се смята
за привързаност. Това, което се е появило, е най-доброто изражение на първоначалната ви
природа. Но ако мислите за това всеки ден – „Искам да постигна Съвършенство.“ – и да
мислите за това, каквото и да правите, тогава бих казал, че това е привързаност. Стига да
имате това желание, то е достатъчно. Това, което остава, е да се захванете здраво и да се
усъвършенствате! Ако умът ви е обзет от мисълта за постигане на Съвършенство, колко
ще отнеме това от нещата, които бихте могли да усъвършенствате? Няма ли да бъде това
привързаност?
Въпрос: След като прочетоха Вашия текст „Диалог с времето“, някои ученици
станаха обсебени от времето. Как трябва да гледаме на тази тенденция?
Учителят: От повдигнатите току-що въпроси съдя, че ако някои ученици наистина
видят богоподобно същество, което идва да ги отведе да се усъвършенстват, те наистина
биха го последвали. Не е ли опасно? Това малък проблем ли е? Нека ви кажа, че всяка
огромна материя в космическото тяло е бог. Човечеството мисли, че времето е понятие.
Слънцето изгрява, нощта пада, денят идва, часовникът тиктака, материята се преобразува,
плодовете изгниват бързо в горещо време, оризът се разваля, културите растат, четирите
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сезона се редуват и всичко изглежда като да е проявление на времето. Хората мислят, че
то е понятие. Но всъщност мога да ви кажа, че проявата на всички тези неща се
контролира от самото Време. То е Бог. Дори неща като изгрева, залеза и скоростта, с която
Земята обикаля Слънцето, са продукти на Времето. Но Времето е изключително сложно.
Различните измерения имат различни времена. Една по-голяма среда има времето на поголяма среда, а в още по-големи среди има и различни независими времена с по-малки
мащаби. С други думи, съществуват изключително сложни фактори. Обикновено
наричаме това времепространство. Понятието за време се различава в различните
измерения.
Това, което казах, че една планета се намира на 150 000 светлинни години, както
вярват днешните хора и учени, е само човешка концепция, която използвах, за да ви
обясня нещо. Всъщност тези неща, които хората казват, всички са погрешни. Различните
планети имат свои собствени полета, които ги заобикалят, и имат свои собствени времена.
И в пространството между различните планети и нашата Земя има различни среди. В
различните среди времето също се различава. В това измерение, в което съществуват
Земята и другите видими планети, ако изчислите [разстоянието], използвайки нашата
сегашна мярка за време, то изобщо не би било точно. Като се придвижваме от една
планета към друга, скоростта на пътуване не остава постоянна. По-скоро различните
разстояния имат различни времеви полета, или времепространства, както могат да бъдат
наречени. Първоначалната скорост, с която то пътува, е много висока, „фиуу“. Но тя става
все по-ниска и по-ниска, когато приближава Земята. Ето как става. И когато навлезе в
различни времеви полета, то може внезапно да стане бързо или бавно – постоянно
сменяйки скоростите, докато се движи. Днешната наука не може да разбере много неща.
Времето контролира много неща. Не е ли Бог?
Въпрос: По време на груповото изучаване асистентите и учениците от някои групи
за изучаване говорят за неща, които изглеждат неуместни.
Учителят: Когато изучаваме Фа, трябва да се съсредоточим върху изучаването на Фа.
Не коментирайте самия Фа – това би било същото като да оставите нашите ученици да
определят Фа. Може да говорите за собствените си недостатъци от гледна точка на Фа.
Или може да кажете: „О, разбрах как се справям с нещо.“ Това е добре. Но трябва да
подчертая, че не ви съветвам да правите такова нещо твърде често. Това, което най-много
бих искал да видя е, че често четете „Джуан Фалун“ или някоя друга Дафа книга и четете
от корица до корица. Четете книгите и ако има дума, която не разбирате, някой може да
обясни повърхностния смисъл на думата. Що се отнася до значенията зад думите, вие не
сте способни да ги обясните. Всеки ще има свое собствено разбиране. Вие може да го
разберете по един начин, докато той може да го разбере по друг. И може би тогава ще
започнете да се карате един с друг. Моля, постарайте се да не правите такова нещо.
Написаното от мен обикновено съдържа много вътрешни значения на многобройни и
големи нива, и има широк обхват. Така че не би било възможно да го обясните. Можете да
обясните какво разбирате, но другите може да не се съгласят. Те могат да обяснят какво са
разбрали на своите нива, но вие може да не се съгласите. Всеки има свое собствено
разбиране и разбиранията се различават от човек до човек поради различията в нивата.
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Стига да поддържате съзнанието си спокойно и да четете книгата и изучавате Фа без
каквито и да било представи, дори и да усещате, че не разбирате, гарантирано е, че вашето
разбиране няма да се отклони. Колкото и да разбирате и колкото и да знаете, всъщност е
както трябва да бъде. Не е реалистично да очаквате нов ученик да разбере всичко в Дафа
веднага щом започне да практикува.
Въпрос: Във Вашето есе „За кого съществувате?“ имате предвид, че съществуваме
за истината на космоса или за първоначалната природа на чистота и невинност?
Учителят: Отново задълбавате в думите. Казвам ви, че трябва да съществувате за себе
си! (Аплодисменти) Ако не искате да се усъвършенствате или да постигнете
Съвършенство, има ли значение за кого съществувате? Вашето усъвършенстване и вашето
Съвършенство – не са ли те за собственото ви освобождаване? Всъщност това, което казах
е, че да сте непоколебими и да не се повлиявате от каквато и да било намеса в хода на
самоусъвършенстването, е да сте отговорни към себе си, нали? Трябва да сте отговорни
към себе си! Не се водете от и не живейте за тези, които ви оказват намеса. Това е, което
имах предвид.
Въпрос: Когато правим стоящите упражнения на мястото за практика на фона на
музиката на Учителя, някои хора правят медитацията. Това уместно ли е?
Учителят: Мисля, че е най-добре всички да изпълняваме едно и също упражнение
заедно. Тъй като правите упражненията като група, е най-добре всички да правите едно и
също упражнение заедно. Ако кажете, че искате да си направите медитацията, защото вече
сте направили стоящите упражнения, това също е добре. Не сме толкова строги, че трябва
да го правите по определен начин. Но тъй като всички вие правите упражненията заедно,
мисля, че е най-добре всички да правите едни и същи упражнения заедно. Ще видите, че
колкото по-синхронизирани са вашите движения, толкова по-голямо е полето и по-силно е
въздействието, и ръцете ви ще се движат плавно през цялото време.
Въпрос: Когато изучаваме Фа, има ли един и същ ефект, независимо дали четем на
глас или на ум?
Учителят: Няма голяма разлика. Има разлика само по отношение на това с какво са
свикнали хората. Някои хора чувстват, че не могат да запомнят съдържанието, ако го
четат на глас. Други казват, че само четейки на глас помнят добре. Това е разлика само в
начина, с който са свикнали. Всеки от двата начина ще действа в зависимост от
ситуацията ви.
Въпрос: Някои хора смятат, че четенето от корица до корица означава всички да
четат на глас заедно. Това разбиране ограничено ли е?
Учителят: Четенето от корица до корица не означава четене на глас. И не означава
четене тихо. Нито означава четене на ум. Можете да го правите както ви харесва, по който
начин се чувствате удобно. Можете да следвате каквото ви е удобно, когато четете
книгата.
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Въпрос: Атомите ли са най-грубите частици на повърхността на едно Буда тяло?
Учителят: Използвах човешки термини в преподаването на Фа. Тези атоми точно
същите ли са като нашите? Не. Това, което то изисква, не е осезаемата повърхностна
материя на някакво вещество от нашето измерение, а по-скоро еквивалентната материя в
техните измерения, която е много по-мощна.
Въпрос: Когато човек умре, слоят от най-големите молекули се отделя. Тогава
съставени ли са телата в други измерения все още от молекули, но не от най-големите?
Учителят: Тъй като човешките същества преминават през превъплъщение и
прераждане в Трите сфери, всички тела вътре в Трите сфери се наричат човешки тела и
всички молекули вътре в Трите сфери се наричат молекули, само че имат различни
размери и следователно формират различни измерения. Но това не е изцяло така.
Въпрос: Където има Буди, има демони. Това вярно ли е и на изключително високи
нива?
Учителят: На изключително високи нива вече няма демони. Но там все още
съществуват антиподите на различни видове животи. Тази вселена е толкова обширна, че
е извън въображението ви. И това не е нещо, което можете да си представите с човешко
съзнание.
Въпрос: За да се освободи от завистта, трябва ли да се промени интровертният
характер на човек?
Учителят: Да бъдеш интроверт е въпрос на темперамент, докато завистта няма пряка
връзка с темперамента. „Аз съм интроверт. Аз не обичам да говоря и не завиждам на
другите“ – няма ли много такива хора?
Въпрос: Ние не организираме никакви дейности, за да не повлияем на
самоусъвършенстването на учениците, разпространяването на Фа и изучаването на Фа.
Това от страх ли е?
Учителят: Най-добре е, ако всички наши ученици могат да се усъвършенстват
солидно. Но понякога груповите дейности, които организираме заедно, груповите
упражнения или Фа конференциите – те са аранжирани, за да бъдат част от вашето
усъвършенстване. Не е грешно, ако основното съображение е да се предпази от вреда
култивационната среда на Дафа. Ако това, което е в съзнанието ви, наистина е страх,
тогава то е свързано с вашия шиншин.
Въпрос: Ще има ли еднорък човек някакво отрицателно въздействие върху Дафа, ако
прави упражненията на мястото за практика?
Учителят: Не, няма да има. Не би трябвало да има значение.
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Въпрос: Моите колеги се конкурират, стремейки се към дипломи, а това отнема
прекалено много време. Не искам да се стремя към диплома за висше образование.
Учителят: Бих казал, че вашето мислене е малко твърде крайно, защото ви казах в
самоусъвършенстването си да се придържате максимално към порядките на обикновените
хора. Независимо дали става въпрос за образователна степен или за усилията ви да
постигнете нещо, вероятно е това да ви помогне да разберете по-добре Фа. Също така
може да ви бъде от полза и за разпространението на Фа и за разбирането на Фа в бъдеще.
И това има отношение към личния ви живот по пътя нататък. Докато нашето самоусъвършенстване не приключи, трябва максимално да се придържате към начина на живот на
обикновените хора, докато се усъвършенствате – не е погрешно да правите това. В
интерес на истината, вашето висше образование или вашето придобиване на определена
степен няма да бъде засегнато, защото изучавате Фа. Стремежът ви към образователна
степен абсолютно няма да повлияе на изучаването на Фа. Зависи как балансирате двете.
Не би трябвало да има проблем. Много от вас са се справили с това по този начин и много
ученици в училище са го направили по този начин. Всъщност, много от нашите
практикуващи, които имат съвременни познания, разбират Фа бързо и са сравнително
непредубедени, защото включвам мисленето на съвременните хора в преподаването на
Фа. Наистина виждам разлика при хора, чието ниво на образование е малко по-ниско. Ако
никой от вас не отиде във висше училище, хората биха казали, че Фалун Дафа задушава
таланта в обществото на обикновените хора. Не искате да донесете никакви загуби за
нашия Фа, нали? Не правете нещата по този начин; има различни причини за това.
Правете нещата както ви казвам. Докато не сте постигнали Съвършенство, продължавайте
да правите това, което трябва да правите.
Въпрос: За какво се отнася по-микроскопичната материя, която споменахте в
„Диалог с времето“?
Учителят: Ставаше въпрос за нещо, което към момента няма как да знаете. Говорех за
различни и по-велики Богове. Този космос е толкова обширен. Невъзможно е да се опише
огромната материя, като се използват човешки понятия. Как говорите за това, ако след
като изчерпате всичко, на което е способен човешкият език, все още не можете да го
опишете? Дори когато сте се усъвършенствали до Съвършенство, все още няма да можете
да знаете каквото и да било отвъд вашето ниво. Величието на Статуса на достижение, до
който се просветлите, ще определи величието на вашата мъдрост. Това е, което ще
постигнете чрез самоусъвършенстване, и то се определя от вашето ниво.
Въпрос: Какво ще бъде бъдещето за хора, които не практикуват Фалун Буда Фа, но
имат добър шиншин в ежедневието?
Учителят: Ще продължат да се прераждат по шесткратния път на прераждане. Бихте
ли казали, че може да се случи нещо различно? Колкото и добър да е техният шиншин,
това се отнася само до обикновените човешки стандарти, нали? Сравнен с критериите на
Фа, може да не е добър.
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Въпрос: Понякога виждам и добри, и лоши неща чрез Третото си око (тиенму). Не
съм способен да присъствам на груповото изучаване или упражнения. Mного съм
притеснен, че не мога да премина това препятствие.
Учителят: Не позволявайте съзнанието ви да бъде засегнато, когато виждате неща,
независимо дали са добри или лоши – в крайна сметка съзнанието ви е засегнато. Добре е
да виждате каквото виждате, но не мислете за това и не следвайте онези неща. Отнасяйте
се към това като към гледане на филм. Би ли се отразило на практиката ви тогава? Не
мисля така. Ако нещо ще повлияе на практиката ви, това е, защото съзнанието ви е
повлияно, когато се опитвате да различите добрите неща, така че да ги следвате, и се
опитвате да различите лошите, така че да не ги следвате. Не е добре за вас да следвате
когото и да е. Без значение колко са добри, пак не е добре да ги следвате. Никой от тях не
може да ви напътства към Съвършенство. Нека ви кажа: в този свят няма Бог, който да
спасява хора тук. Когато тук се разпространява толкова всеобхватен Фа, всеки, който идва
да се намеси, ще падне, тъй като това е същото, като да се нарушава Дафа на космоса.
Независимо колко могъщ Бог, Буда или Дао е, той ще трябва да падне надолу.
Човечеството е започнало да се изкривява отдавна. Поведението на човечеството,
науката на човечеството и всичко в днешното човечество не е това, което хората трябва да
имат. Ако този Фа не се преподаваше, може би днешните човешки същества щяха да са
изчезнали отдавна. В космоса има формиране, установяване и разпад. Може и да не
приемете, че има катастрофи, но всеки, включително днешните учени, е видял
експлозията на многобройни планети във вселената. Не може ли и земята да експлодира?
Защо да трябва само други планети да експлодират? Разбира се, такова нещо абсолютно
няма да се случи с нашата земя. Просто обяснявам този принцип.
Въпрос: В реда на подреждане на атомите за формиране на молекули, както е
споменато в „Лекции в САЩ“ и „Лекцията в Сидни“, има 200 хиляди или 2 милиона
атома? Кое е вярно?
Учителят: И двете са верни. Дори 20 милиона пак не е погрешно. Човешкото мислене
е склонно да разглежда нещата едноизмерно. Има многобройни слоеве молекули. Тъй
като нещата, които съвременната наука е разбрала, са в общ смисъл, използвам термини
на съвременната наука, когато ги обсъждам. Ако трябва да посочите едно число, вземете
200 хиляди. И все пак не е точно. Молекулите сами по себе си имат много слоеве, а
частиците са с различни размери.
Въпрос: Що се отнася до въпроса за излагането и почитането на Буда статуи, някои
хора казват, че статуите имат тела на закона на Учителя (фашън) върху себе си,
докато други казват, че те имат фашън на Будата от статуята.
Учителят: Току-що казах, че нито един Буда не спасява хора тук. Какво биха могли да
имат статуите? Вижда се, че някои статуи на Буда имат фашъни на първоначалните Буди,
но това е изключително рядко. Освен това само статуите в древните храмове могат да
имат фашъни на първоначалните Буди. Като се захванах с това начинание, завърших
работата си там горе, преди да се върна, за да се заема с това измерение на човечеството и
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Трите сфери. В резултат на това, докато правя това, онези, които са затворени тук, не
могат да излязат. Тези, които не са затворени тук, нямат каквито и да било фашъни. Но
тези, които са затворени тук, не се ангажират с неща и не правят нищо. Когато видят, че
сте се усъвършенствали добре, може би няма да се сдържат и ще ви кажат няколко думи.
Но те абсолютно няма да се ангажират с каквото и да било от вашите неща.
Въпрос: Някои хора казват, че великата Буда статуя на Небесния олтар има фашън
на Учителя върху себе си и следователно представлява Учителя.
Учителят: Когато за първи път отидох в Хонконг, открих, че на тази статуя на Буда
няма Буда и че целта на освещаването (кайгуан) не е била постигната. Имаше обаче някои
объркани неща, които се намираха върху нея, затова ги изчистих. Тъй като почистих
статуята, тогава моят фашън пое нещата. Това е, което се случи. Толкова много хора я
почитат – как може да се толерира те да почитат тези объркани неща?! Освен това
статуята е с образ на Буда. Затова се погрижих за нея.
Въпрос: Когато достигне Фа отвъд Трите свята, тялото на човек все още ли има
симптомите на болестна карма?
Учителят: Не. Но телата на нашите самоусъвършенстващи се днес са доста объркани
вътрешно. И все пак всички те биват коригирани. Във всеки праведен път за самоусъвършенстване, след като човек премине отвъд Трите сфери, състоянието на болестна карма
вече не се появява в тялото му – абсолютно не. Но преди да постигне своя Статус на
достижение, той все още ще има конфликти с другите и шиншин търкания в обикновеното
човешко общество – по целия път, докато не достигне Съвършенство.
Въпрос: При инцидента в Пекин и други подобни, какво ще кажете за онези
непоколебими самоусъвършенстващи се, които действително се усъвършенстваха?
Учителят: „Какво ще кажете за онези непоколебими самоусъвършенстващи се, които
действително се усъвършенстваха?“ Какво имате предвид с това? Изглежда никой от нас
не разбира какво имате предвид. Имате ли предвид, че не сте участвали в него и че
„действително сте се усъвършенствали непоколебимо“? Звучи сякаш се опитвате да си
намерите извинения и оправдания, че сте изпуснали възможността да постигнете Съвършенство. Хитрувате дори и с мен. Не бих могъл да обясня принципите по-ясно. Всеки
инцидент, всяка случка от такава величина е най-добрият тест и най-добрата възможност
за учениците да направят най-добрата стъпка към Съвършенство. Някои от нас успяха да
пристъпят напред. Някои усетиха, че [са направили правилното нещо] като не са
действали в името на действителното самоусъвършенстване. Ако Съвършенството е на
една ръка разстояние и вие пак не действате, чудя се за какво бихте действали. Вие не
искате наистина да постигнете Съвършенство и искате единствено да се усъвършенствате.
За какво се усъвършенствате? Не се ли усъвършенствате с цел Съвършенство? В
действителност си търсите извинения, като се опитвате да намерите оправдания за друга
своя привързаност. Това не е да се усъвършенствате действително и да останете
неповлияни. Във всички ситуации в ежедневния си живот, наистина ли се представяте
като човек, който действително се усъвършенства и оставате ли така неповлияни?
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Въпрос: Видях Ви в парка и в онзи момент изглеждахте много сериозен. Все още
чувствам вътрешна неувереност. Страхувам се да Ви видя и все пак много искам да Ви
видя.
Учителят: Не мисля, че често изглеждам сериозен. Когато бях в Германия, Франция и
на конференцията за споделяне на опит в Европа, отбелязах следното: „Докато можете да
изучавате и да се усъвършенствате, без значение какви грешки сте направили, аз ще ви
спася.“ Казах, че съм отворил огромна врата. Всъщност вратата, която отворих, е толкова
широка, че вече няма врата. Аз гледам само сърцата и съзнанията на хората. Не мислете
твърде много. Никога няма да имам чувство на благодарност или негодувание към някое
човешко същество. Дали ще кажете, че съм добър или лош, това няма да повлияе на
съзнанието ми – затова мога да познавам съзнанията ви. Ако искате да се
усъвършенствате и наистина можете, аз ще бъда отговорен към вас.
Въпрос: Какво е необходимо, за да се смята, че нов ученик страда от психично
разстройство или има семейна обремененост с психично разстройство?
Учителят: Болницата не е ли поставила диагноза по отношение на това? [Това
включва] ненормално поведение, обърканост и да не знаеш кой си. Нашият Фа е даден на
човек, за да спаси своя Главен Дух (джу юеншън). Ако човек дори не знае кой е, на кого
ще дам Фа? Точно поради тази причина няма начин да го спасим.
Въпрос: Докато изучавам Фа и изпълнявам упражненията, в съзнанието си имам
неща, които се противопоставят на Фа. Те са придобити след раждането представи.
Ще ми повлияят ли в бъдеще?
Учителят: Ще ви повлияят ли в бъдеще? Не ви ли влияят вече? Осъзнали сте, че това
са придобити след раждането представи и че не сте вие. Самите вие знаете, че Фа е добър;
защо съзнанието ви не може да отстрани тези представи? Самите вие искате да правите
упражненията и да медитирате, но те настояват и ви пречат да се успокоите и да правите
упражненията. Как може все още да ги признавате? Всяка част от човешкото ви тяло сте
вие самите, защото то е вие. Устата ви се отваря, както искате, и издава звука, който
искате; тази уста е ваша. Дланите ви се движат, както вие искате, защото те са вие. Ръцете
и краката ви също са така. Тогава защо вашите мисли не стихват, когато искате, докато
правите медитацията? Това е, защото те не са вие. Ако не можете да разграничите тези
неща, ако ги смятате за част от себе си, ние няма да ви спасим. Не е ли така? Ако
приемете, че тези лоши неща сте вие, ние няма да можем да ви спасим. Това, което
спасяваме, са хора, не демони – не тези неща, които не са дори и демони. Те са просто
хаотична бъркотия, която не е способна да формира независимо същество. Те действат,
като се прикачват към вашите мисли. Можем ли да ги считаме за нещо, което да бъде
спасено, за да постигне състояние на Буда? Това е невъзможно. Премахнете ги в процеса
на самоусъвършенстване и те няма да ви влияят по-нататък.
Въпрос: В статията на Учителя „Небесна твърд“ няма препинателни знаци. Какъв
вътрешен смисъл е загатнат чрез това?
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Учителят: Когато пиша на класически китайски език, мисля, че обикновено не
използвам пунктуация. „Небесна твърд“ или „райска небесна твърд“ означава „вселена“.
Когато формирахте граници в концепцията си за термина „вселена“, преминах към друг
термин, така че да разширите границите си. Използвах също и думи като „космическо
тяло“. Това е всичко, което има в човешкия език, няма какво друго да се използва. Няма
повече думи да се опише нещо по-голямо, то е отвъд описание.
Въпрос: Имам страхове в самоусъвършенстването. След достигането на кое ниво ще
стана спокоен и непоклатим?
Учителят: Мисля, че зад вашия страх има голям проблем. Ако наистина сте
достигнали много високо ниво в самоусъвършенстването, няма да се страхувате. Как може
да имате повече страхове, когато се справяте по-добре в самоусъвършенстването? Когато
някои хора тъкмо бяха започнали да изучават, те се страхуваха да излизат нощем и бяха
стеснителни. Щом започнаха да практикуват, станаха смели. Ако казвате, че се
страхувате, докато продължавате да практикувате, трябва да разберете какви са вашите
проблеми. Това определено не е въпрос на нива. Не вие сте този, който се страхува – дори
и вие самият не знаете как сте започнали да се страхувате. Някои хора са се
усъвършенствали в Дафа дълго време, но от това няма полза, ако сърцата им не са във Фа.
Ако не се усъвършенстват истински и не променят фундаменталните неща – ако не
променят фундаменталните неща на човешките същества – те няма да постигнат нищо и
могат да възникнат всякакви проблеми. Постижението в самоусъвършенстването на човек
се измерва чрез подобряването на шиншин, а не с продължителността на времето.
Въпрос: Има няколко места, където „Великият път към Съвършенство“ е различен
от видеозаписа с инструкции за упражненията на Учителя. Към кое да се придържаме?
Учителят: „Великият път към Съвършенство“ е различен от видеозаписа? Всички
демонстрации на движенията са изпълнени от мен. Те са същите. Може да има някои
промени в текста [на инструкциите]. Не отделяте ли твърде много внимание на
незначителни неща? Трябва да се съсредоточите върху това, което е важно във вашата
практика. Не се впускайте в тези дребни подробности.
Въпрос: Дългогодишните ученици и новите ученици не споделят едни и същи гледни
точки и правят нещата по различен начин, въпреки че всички те усърдно постигат
напредък. Можем ли да ги разделим на отделни места за практика?
Учителят: Не, не можете. Нещата, които дългогодишните ученици казват, са полезни
за новите ученици. Това е вярно винаги. Ако дългогодишен ученик се е усъвършенствал
много добре, му е наистина трудно да слуша неща, казани от нови ученици. Това е така,
защото в началото новите ученици говорят за много обикновени човешки неща и разбират
Фа от гледна точка на обикновен човек. Той не може да го понесе и не можем да го виним
за това. Така че не съм възразявал, когато някои дългогодишни ученици се прибират у
дома, за да практикуват, или практикуват сами. Но ако вашето разбиране не е стигнало
толкова високо, не може да се насилвате. Някои хора не са в това положение; несъмнено,
когато могат да слушат нови ученици, те настояват да кажат, че не могат и стоят далеч от
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другите. Бих казал, че това е привързаността към самоизтъкване, защото чувствата на тези
дългогодишни практикуващи са естествено развитие.
Въпрос: Цялата материя там идва от тук. Не разбирам това много добре.
Учителят: Вярно, трудно е да разберете. И не понятието е това, което сте разбрали.
Както знаете, ако искате да отидете в небесен рай, трябва да го направите чрез
самоусъвършенстване и като се освободите от лошите неща в тялото си. Ако искате да
вземете това тяло със себе си, трябва да го асимилирате с нещата там, превръщайки го в
Буда тяло, преди да можете да го вземете със себе си. Това е въпрос на извисяване. Ако
толкова порочни субстанции бъдат поставени в рая на един Буда, не би ли било ужасно?
Това абсолютно не е позволено. Това, което е там, е възвишена материя. Всички
субстанции трябва да преминат през процес на извисяване, преди да могат да отидат там.
Въпрос: Какво означава "духовенство"?
Учителят: Духовенство се отнася до свещениците, пасторите, монасите и т.н. в
западните религии. Те се наричат "духовенство". Хората на Изток нямат това понятие и
нямат този термин.
Въпрос: По време на групово изучаване някои ученици седят в двоен лотос. Това ще
повлияе ли на тяхното изучаване на Фа?
Учителят: Когато медитирате, вие практикувате, седейки в позиция лотос. Ако знаете,
че не можете да седите дълго с кръстосани крака и стане толкова болезнено, че да трябва
да правите физиономии, няма да можете да изучавате Фа добре. Изучаването на Фа е
изключително важно. Не правете нищо, което влияе на изучаването на Фа. Ако кажете, че
сте способни да седите с кръстосани крака, това, разбира се, е чудесно! Свободни сте да
правите това, докато слушате; по-добре е да седите с кръстосани крака, докато изучавате
Фа. Някои хора не са способни да седят така продължително. Ако стане напълно
непоносимо да седите с кръстосани крака, тогава трябва да отпуснете краката си. Не
чакайте да се вдървят, преди да ги отпуснете. Иначе няма да можете да чуете нищо. Ще
мислите само как другите да не ви бутнат. Когато изучавате Фа, трябва да се
съсредоточите върху изучаването на Фа.
Въпрос: Смесват ли се представите с емоцията (чин)?
Учителят: Вашата концепция не е правилна. Всяко живо същество, докато съществува
в пространството на Трите сфери, е пропито от емоция. Това пропиване е различно от
това, човек да е потопен във вода, където само кожата му влиза в контакт с водата. Всичко
в клетките на цялото му тяло, докато те са на нивото на молекулите, е пропито от емоция.
Въпрос: Кое идва първо сред обикновените хора: емоцията или представите?
Учителят: Веднага щом се родите, вие сте сред емоция. Дори преди да се родите, сте
били сред емоция. Когато сте били в утробата на майка си, вече сте били сред емоция,
само че не сте го знаели. Но сте знаели, че мама ви е мила. Представите се придобиват
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след раждането. Те се формират постепенно, докато човек расте. Четири- или петгодишно
дете няма каквито и да било представи. То все още не е формирало никакви представи.
Въпрос: Трябва да изпълняваме задачите, както са възложени от асистиращите
центрове. Но някои хора казват, че асистентите също са самоусъвършенстващи се и че
трябва да приемаме Фа като наш учител и да следваме нашата лична преценка въз
основа на собственото си разбиране.
Учителят: Нека първо ви кажа, че трябва да си сътрудничим с асистиращите центрове
във всичко, което правим. Не може да правите на своя глава просто каквото поискате. На
второ място искам също да ви кажа, че нещата, направени от асистиращите центрове,
всички се одобряват от Дафа асоциацията в Пекин, когато мен ме няма. Много
асистиращи центрове са свършили много работа и са я свършили доста добре. Неизбежно
е да има грешки, тъй като те също са хора, които се усъвършенстват. Имате право по този
въпрос. Дейностите, които организират, са неразделни от тяхното самоусъвършенстване.
Това е нещо, на което трябва да обърна малко внимание. Не трябва всеки да подхожда по
свой собствен начин. Ето защо никой от вас не трябва да се задълбочава в това. Ако те все
пак наистина направят грешка, можете да им го кажете мило. Мисля, че ако действително
сте прави, те няма да откажат да го приемат.
Вие всички сте самоусъвършенстващи се. Често казвам това: ако говорите с другите
чистосърдечно, без какъвто и да е егоизъм или ваш личен интерес, и изцяло за доброто на
другите, думите ви ще ги трогнат до сълзи. Но ако това, което казвате, е егоцентрично и
всяка дума, която казвате, е предназначена да угоди на всеки: „О, дано не ме разбере
погрешно, че имам предвид това или онова.“ или „По-добре да внимавам какво казвам,
така че другите да не го използват, за да ме критикуват по-късно.“, и има всякакви неща,
тогава посланията, носени от думите, действащи в съзнанието ви и излъчвани от
съзнанието ви, ще бъдат много лоши. Ако сте истински добросърдечни и без каквито и да
е ваши собствени мотиви, това, което казвате, ще бъде изцяло чисто и добро.
В миналото древните хора правели нещата много бързо. Те можели да извървят сто ли3
на ден, а конете можели да пътуват хиляда ли. Те не са лъгали. Мислите им били
сравнително прости и съсредоточени. Те следвали един път, когато правели нещо и
правели всичко възможно, за да го направят добре. Казвали това, което мислели. Ако
обещаели нещо, те със сигурност го изпълнявали. Такива трябва да бъдат човешките
същества. В днешно време хората не спазват обещанията си. Те вършат неща, опитвайки
се да угодят на всички. В миналото мислите на хората се появявали от съзнанието им като
път – права линия – по който те се движели много бързо, докато в наши дни хората се
опитват да угодят на всички. Те се притесняват за това, занимават се с онова и мислите,
които идват от съзнанието им, пътуват хоризонтално. Ето защо съзнанията им реагират
бързо, но действията им са бавни. Някои хора отварят устата си и се мъчат доста време,
преди да кажат и дума. Ето защо хората днес се движат бавно и могат да изминат само
двайсет ли, преди да мръкне. Хората ще станат безнадеждни, ако продължават така.
Колкото по-сложни стават, толкова по-лоши стават. Всеки знае това.
3

Бележка на преводача: ли е китайска единица за разстояние, равняваща се на 1/3 миля или 1/2 километър.
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И все пак някои хора може да кажат: „Ако не съм така сложен, другите ще се
възползват от мен.“ Но също така ви казах, че всеки, който е лош, ще понесе
последствията от всичко, което е направил. Именно поради това какви са човешките
същества, тъй като вие, човешките същества, всички искате да се защитите по този начин,
човешкото общество беше избутано до този етап и се плъзга надолу. Така че всеки има
свой дял от вината. Дори ако не сте правили нищо лошо в този живот, сте го направили в
предишните си животи. Всъщност вашите думи и дела всички съвпадат със съвременните
тенденции. Същото е като да се носите по течението.
Въпрос: Чувствам усещане за неотложност, а не се справям добре в самоусъвършенстването. Страхувам се, че не е останало достатъчно време.
Учителят: Има всякакви видове привързаности, дори такива като тази. Дори в деня, в
който трябва да отидете отвъд Трите сфери, ако изпитате страх, ще паднете. Така че не
бива да се страхувате от нищо. Какъв е този страх от това, че не се усъвършенствате
добре? Един такъв страх може да ви попречи да успеете в самоусъвършенстването.
Просто се освободете от тревогите си и се усъвършенствайте, освободете се от всичките
си притеснения. Сега, след като сте получили Фа, от какво има да се страхувате? В
миналото имаше една поговорка: „След като чуе Дао сутринта, човек може да умре
привечер.“ Никой не разбира истинското ѝ значение. Какво означава: „След като чуе Дао
сутринта, човек може да умре привечер“? Значи ли това, че ако някой чуе Дао сутринта,
той ще умре вечерта? Не. Това, което означава е, че ако чуе Дао сутринта, той няма да се
страхува, дори да умре вечерта. Това е истинското му значение. Помислете за това,
всички: „След като чуе Дао“, кой е чул Дао? Вие сте тези, които сте постигнали Дао. Не е
ли изпълнил Фа главата ви? Това, което е изпълнило главата ви, е Фа! Фа, който е
изпълнил главата ви, със сигурност се е слял със съзнанието ви. В противен случай
нямаше да го помните. Как може частта от вас, която е достигнала Фа, да отиде в ада или
да влезе отново в шесткратния път на прераждане, ако наистина умрете? Това е част,
която е достигнала Фа и се е асимилирала с Фа. Сега сте научили такъв необятен Фа и
четете книгата отново и отново. Защо все още мислите за тези неща? Просто се
съсредоточете върху самоусъвършенстването. Всичките страхове са привързаности, а
всички привързаности са пречки.
Въпрос: След като прочетоха „Диалог с Времето“, учениците имат различни
разбирания за Времето.
Учителят: Може да имате различни разбирания. След като чуете нещо ново, вие
развивате друга привързаност. Мога да ви кажа – и едва ли може да си представите –
много, много неща са богове; дори често говорите за някои от тях, без да осъзнавате какви
са. Тази вселена е толкова обширна. Има много неща, които не е позволено хората да
знаят. Не ви ли се доспива? Не се ли чувствате сънливи веднага щом зачетете книгата и не
ви ли се дреме, когато изучавате Фа? Нека ви кажа, че това са богове на едно ниво в това
човешко измерение. Ако не можете да ги преодолеете, си оставате човек. Те не правят
нищо умишлено на вас – те се отнасят така към всички. Ето защо хората се чувстват
уморени и сънливи. Ако искате да се откъснете от това да сте човек, трябва да
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преодолеете всичко, преди да успеете. Ако се оставите да ви водят, те ще мислят, че сте
просто човек.
Въпрос: В „Лекцията в Сидни“ и „Лекциите в САЩ“ Учителят говори за
изграждането на измеренията в космоса и за произхода на живота. Как е свързано това
с нашето самоусъвършенстване?
Учителят: Изграждането на космоса и произходът на живота са много свързани с
вашето самоусъвършенстване. И имаше причина да говоря за тях. Ако не сте изучавали
Фа достатъчно, за да стигнете дотам, и вашата сфера на съзнание не е достигнала това
ниво, ще чувствате, че няма връзка. Но моите „Лекции в САЩ“ бяха насочени към над три
хиляди високо образовани лица сред публиката. Половината от тези Дафа ученици имат
висше образование, включително докторски и магистърски степени. Някои от тях имат
три до пет образователни степени. Онези, които присъстваха, бяха китайският елит; аз се
обръщах към тях. Тези ученици са специализирали в най-различни области. Съзнанията
им бяха доста свободни и отворени. Всеки има трудности, когато става дума за изучаване
на Фа. Трудностите, които не са разрешени, са пречки. Именно защото трябваше да
разреша трудностите им въз основа на конкретните им ситуации, обсъждах тези неща.
Това беше една от причините. Разбира се, има по-дълбоки вътрешни значения.
Въпрос: В упражнението „Фалун стояща позиция“ можем ли да правим само една от
позициите на „задържане на колелото“? В упражнението „Проникване в двата
космически края“ трябва ли горната част на ръцете да задвижва предмишниците или
предмишниците трябва да задвижват горната част на ръцете?
Учителят: Нашият начин за правене на упражненията е много гъвкав. Може да
изпълнявате което и да е от движенията поотделно. Предназначени са да бъдат гъвкави,
така че да отговарят на нуждите на работещите хора и да им позволяват да се
усъвършенстват с натоварените си графици. Предоставихме този удобен път за
самоусъвършенстване. Можете да се усъвършенствате при всякакви обстоятелства. Когато
имате повече време, правете повече. Когато сте заети, можете да правите по-малко.
(Наваксайте по-късно, когато имате време.) Но най-добре е да правите всички
упражнения. Ето как е.
Докато правите упражнението „Проникване в двата космически края“, предмишниците
не водят горната част на ръцете, нито пък горната част на ръцете води предмишниците.
Мисля, че цялата ръка се движи като едно цяло. Но в петото упражнение предмишниците
все пак водят горната част на ръцете. Когато правите упражнението „Проникване в двата
космически края“, ако поставите силата си в предмишниците, движенията ви може да
изглеждат малко по-изящни. Това, което казвам тук е, че не бива да задълбавате в тези
тривиални подробности. Трябва да се съсредоточите върху важните неща и да изучавате
Фа!
Въпрос: Един човек започна да негодува срещу мен, защото го спрях да продава
фалшиви книги. Той придърпа някои от нашите ученици, за да практикуват отделно. Как
трябва да се отнасям с него?
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Учителят: Ако печели пари, продавайки фалшиви книги, ще ви кажа ясно тук: той не
е мой ученик. Ако купува фалшиви книги и ги продава на същата цена на учениците, той
купува книги за други хора и не можем да кажем, че вреди на Фа. Ако текстът в книгите е
променен и той не го знае, тогава трябва да му кажете да не го прави повече. Към
проблема трябва да се отнесем по този начин, а разногласието не е трябвало да става
толкова дълбоко. Ако по-късно започне да разделя практикуващите, за да формира
собствена група, тогава това абсолютно не е поведението на нашите Дафа ученици.
Въпрос: В сънищата си често срещам призрачни неща, които контролират тялото
ми. Щом това се случи, си спомням, че съм ученик, практикуващ праведен Фа.
Учителят: Не се страхувайте, когато видите лоши неща. Тези ужасни сцени могат да
се видят често от нови практикуващи или от онези, които практикуват от известно време,
но не са усърдни, които напредват много бавно и които стоят на същото ниво дълго време.
Защо е така? Това е така, защото в друго измерение, на едно място, което обикновените
хора наричат „подземния свят“, има толкова много животи, колкото в нашия свят. През
нощта, когато си лягаме, там е ден. Когато тук за нас е нощ, за тях е ден; когато при нас е
ден, там е нощ. Когато спите през нощта, за тях е време да излязат. По-старите хора
казваха: „Не излизайте през нощта!“ Те имаха право. Това е, защото повечето от тези неща
излизат през нощта. Те почиват по време на нашия ден.
В самото начало на вашето усъвършенстване (вие започвате от обикновеното човешко
ниво), ако Третото ви око е отворено в онази сфера, ще ги видите. Това е, защото
започвате от много ниско ниво – [ниво] на обикновените хора. Те знаят, че можете да ги
видите, така че ще дойдат да се свържат с вас или може да се появят явления, които ще се
намесват на вашето усъвършенстване. Всички тези неща са възможни. Независимо от
това, трябва да се контролирате добре и да ги пренебрегвате и да се съсредоточите само
върху изучаването на Фа и върху самоусъвършенстването. Тогава ще преодолеете това
ниво много скоро; след като се подобрите, няма да ги виждате повече, защото нивото ви
ще се е повишило и те вече няма да могат да ви достигнат. Въпреки че все още ще се
усъвършенствате сред хората, времето и пространството на полето около тялото ви ще са
се променили. Тези неща ще са станали много малки. Следователно вече няма да можете
да ги виждате и те няма да могат да ви притесняват повече. Обсъдих тези неща в
„Разясняване на Фа от Джуан Фалун“ и „Разясняване съдържанието на Фалун Дафа“.
Въпрос: Казва ли есето „За кого съществувате?“ напълно да се освободим от
човешката страна и да изоставим тази човешка обвивка?
Учителят: Да. В самото начало много от нашите хора мислят, че Фа е добър, защото
мислят, че този Фа е полезен за човечеството. Те мислят: „Да бъдеш самоусъвършенстващ
се не пречи на обществото на обикновените хора и е много полезно за него. Трябва да го
науча.“ Основата на тяхното мислене е човешка. Някои хора продължават дълго време да
оценяват всичко от нашия Дафа с човешки критерии. Ако сметнат, че нещо е в малко
несъответствие с представите на съвременните хора или с порядките на човешкото
общество, те няма да го харесат или да го приемат. Всъщност това, което те защитават, са

29

човешки неща; те не искат да се откъснат от това да бъдат хора. Това е причината.
Крайната цел за вас, самоусъвършенстващите се, е да постигнете Съвършенство и да се
освободите от човешката природа. На вас абсолютно не ви е позволено да се вкопчвате в
човешки представи и да не се освобождавате от тях.
Въпрос: Мога да проявя търпение (жен), когато става дума за обикновени емоции. Но
ако чуя, че някой прави отрицателни коментари за мен, ми е трудно да изтърпя.
Учителят: Вашето търпение всъщност дори не съответства на обикновените
стандарти. Да седите там и да си мислите, че можете да изтърпите, не е нищо друго освен
самозалъгване. Ако можете да изтърпите, когато наистина срещнете проблеми, това е
истинското търпение. Така че по отношение на това мисля, че ако разберете Фа чрез
четене, ще сте способни да го направите. Когато се сблъскате с конфликти или когато
внезапно възникнат проблеми, колко можете да изтърпите в този момент е най-важното.
Някои хора не могат изобщо да търпят, дори когато разбират принципите. Не можете да
наречете това търпение. Някои други казват, че могат да понасят, но все пак не могат да се
държат добре, когато внезапно възникнат проблеми. Тогава това не е чак толкова добре.
Ако можете да изтърпите, когато внезапно възникне проблем и можете да устоите дори и
в сънищата, тогава сте непоклатими. Сънуването не е усъвършенстване само по себе си,
но наистина може да провери дали вашият шиншин е непоклатим. Тези, които казват лоши
неща за вас, са обикновени хора, не Богове и Буди. Защо един самоусъвършенстващ се би
бил засегнат от това?
Въпрос: Понякога, когато се опитвам да разбера Фа принципите или преминавам през
шиншин тестове, говоря на Учителя в съзнанието си. Привързаност ли е това?
Учителят: Това не е привързаност. Не може да се нарече привързаност. Въпреки че
можете да говорите с мен, вие обаче не трябва да очаквате отговори или услуги в замяна,
нито пък трябва да очаквате от мен да ви дам някои добри неща или снизходителност.
Нищо от това няма да стане. Вие може да ми говорите. Така или иначе, може да ми
говорите. Може да говорите с намерение, но аз няма да обръщам внимание на това, когато
слушам. Не преследвайте нищо и ще получите по естествен начин. Всичко, направено с
намерение, няма да проработи; не трябва да ми говорите с каквото и да било намерение.
Някои хора казват: „Просто искам да погледна към Учителя, тъй като Учителят ни каза, че
човек може да разбере дали нещо е добро или лошо, като погледне израза на лицето на
Учителя. Така че всяка сутрин, след като стана, гледам снимката на Учителя, за да видя
дали днес ще бъде добър ден. Всеки ден, когато и да правя нещо, гледам снимката на
Учителя.“ Тогава вашата привързаност е станала доста силна. Когато някои
самоусъвършенстващи се действително се чувстват несигурни, след като са направили
нещо, и наистина не знаят дали са постъпили правилно или погрешно, те поглеждат моята
снимка и истински разбират. Самоусъвършенстването е за усъвършенстване на сърцето и
съзнанието ви. Но вместо да се опитате да се освободите от тази привързаност, вие я
показвате цялата пред мен.
Нека ви кажа защо хората днес не могат да се усъвършенстват в будизма. Една от найсъществените причини е, че те не се усъвършенстват, а имат стремежи. Но те не
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осъзнават, че имат стремежи. Какво си мислят, когато се прекланят пред Буда? „Еди-кой
си в семейството ми е болен; моля те, Буда, да го благословиш, защото вярвам в теб.“
Това, което имат предвид, е: „Вярвам в Буда – горя тамян.“ Така че те се пазарят с Буда.
Докато се прекланят пред Буда, някои хора си мислят... те нямат конкретен мотив, когато
се прекланят пред Буда и горят тамян, но всеки ден, когато правят това, си мислят: „Да
правя това означава, че уважавам Буда и се усъвършенствам в Буда. Буда, виж колко съм
благочестив към Буда.“ Те си мислят: „Аз съм толкова благочестив пред Буда. Буда трябва
да вижда това.“ Буда няма да приеме такова мислене. Той ще си помисли, че човекът
изобщо не е добър.
Често казвам, че хората в будизма вече не знаят как да се усъвършенстват. Това е,
което имам предвид. Те изобщо не го осъзнават; намеренията им са дълбоко скрити. В
наши дни хората са станали много хитри. Хората днес знаят как да крият привързаностите
си. И после крият скриването на привързаностите си. Когато гледам такъв човек, знам, че
е наистина трудно да бъде спасен. Когато му намекна за това, той дори не осъзнава това
прикриване на нещото, което използва, за да скрие криенето си. Нещо повече, когато
посоча истинския му проблем – когато моите фашъни посочат истинския му проблем –
той се опитва да заблуди моите фашъни, сякаш си има работа с обикновени хора. Той се
преструва и казва: „О, сгреших.“ След това отново намира друго прикритие, за да скрие
онова, което е скрил – използва друго прикритие. Как да бъде спасен такъв човек?! Сега,
вие все още имате вашия Учител да ви учи и да напътства учениците си тук. Но в онези
храмове, където никой не се грижи за тях, как биха могли да се усъвършенстват? Хората
са стигнали до този етап. Какво бихте казали, че може да се направи?
Въпрос: Виждам много ученици, които си водят бележки. Учителю, бихте ли
обърнали внимание на това?
Учителят: Всеки от вас, който си води бележки, е по-добре да спре. Защо? Нека ви
кажа, че няма да можете да чуете всичко, което казвам, защото съсредоточавате
вниманието си да запишете повече. Така че колкото и усилено да се опитвате, няма да
можете да запишете всичко изцяло. Ако си водите непълни бележки и ги споделите с
другите, ще ме цитирате извън контекста. И освен това самите вие няма да сте чули добре
лекцията. Толкова значително е смущението. Въпреки че не можете да запомните всичко,
с всеки детайл от моето изказване, който разберете, вие постигате напредък и се
асимилирате с Фа. Това е истинско подобрение. Когато излезете оттук, всички вие ще сте
претърпели промяна. Възможно е тези, които са си водили бележки, да не претърпят
каквито и да било промени. Ето колко е огромно смущението. Ние вече сме обръщали
внимание на този проблем. Не си водете бележки.
Въпрос: Моля, разяснете
„Разясняване на Фа”.

по-подробно

вътрешния

смисъл

на

[статията]

Учителят: Ако исках да ви го обясня подробно, щях да го напиша подробно. То е, за
да се просветлите до него. Колкото и да можете да осъзнаете от това, е добре. Ако се
опитате да го разберете без каквито и да било представи, няма да се отклоните,
независимо до колко малко можете да се просветлите; само че онова, до което ще се
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просветлите, е ограничено и това, което ще разберете, не е много. Но няма да се
отклонява. Ако можех да ви обясня подробно, нямаше да го напиша по този начин.
Въпрос: Каква е връзката между представи и привързаности?
Учителят: Онези неща, които мислите, че са добри и за които винаги се държите и не
ги пускате, са привързаности. За да стане по-ясно, всичко, от което не можете да се
откажете е привързаност. Много е просто. Много от вас не изучават Фа достатъчно добре.
Причината да не изучавате Фа достатъчно добре не е, че не сте изучавали или не сте
отделили достатъчно време за изучаване – причината е, че изучавате с обикновен човешки
начин на мислене. Вие избирате тези части, които отговарят на вашите психологически
нужди. Мислите, че те са добри и избирателно четете тях. Ако пропуснете онези части, за
които мислите, че не отговарят на вашите нужди, нямат нищо общо с вас или дори не са в
унисон с вашите собствени представи, а четете избирателно, тогава никога няма да сте
способни да се издигнете в самоусъвършенстването. Въпреки че някои неща, които
обсъдих в „Джуан Фалун“, не изглежда да имат нищо общо с вашето
самоусъвършенстване или вашия шиншин, книгата обхваща неща на различни нива и в
различни форми. Дори когато изглежда, че говоря за гонг*, да ви кажа истината, това,
което обсъждам, включва неща, свързани с шиншин. Книгата е систематична. Няма да се
получи, ако пропуснете дори една глава. Ако не можете да промените това свое мислене,
това наистина ще попречи на вашето подобрение, ще попречи на вашето достигане на
Съвършенство.
Въпрос: От време на време усещам, сякаш нещо натиска главата ми, но не мога да
разбера с какво е свързано.
Учителят: Просто го игнорирайте. Не се тревожете за нищо. Докато сте ученик в
самоусъвършенстването, трябва да гледате на всички състояния, които преживявате, като
на добри явления. Говорил съм за „Три цвята се събират над главата“. „Три цвята се
събират над главата“ се проявява само на много ниско ниво и е проявление в Закона в
трите свята. Когато човек достигне по-високо ниво, ще има проявления на по-високи нива
и много видове форми, които се появяват над главата, и натискът, усетен върху главата,
ще бъде голям. Щом спомена конкретните проявления, е вероятно да развиете
привързаност или да се въодушевите. Вероятно сте виждали, че статуите на Буда имат
различни изменения по телата си, някои от които имат четири глави, а някои имат една
глава, която е поставена върху друга глава, която е поставена върху друга и друга...
Всичко това ще се случи по време на вашето самоусъвършенстване. Това е величието на
Буда Фа. Или това е поне частично проявление на величието на Буда Фа. Нещо повече,
това е само едно явление. Ще се появят хиляди, десетки хиляди, дори стотици милиони
различни проявления на гонг, както и проявления на Фа. Как може да не усещате нищо на
главата си? Докато вашата гонг колона (гонгджу) става по-висока, тя ви натиска, така че
да чувствате натиск на главата си. Ще се случват всякакви неща. Ако смятате толкова
добри неща за лоши, къде сте позиционирали своя шиншин? Съизмерим ли е с нивото,
което сте достигнали? Ето защо често ви казвам, че няма значение, ако не можете да
виждате. Трябва да го приемете като нещо добро. За мен би било невъзможно да кажа на
всеки един от вас за най-малките подробности на всички явления на всяко ниво. Ако го
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направя, просто ще се зарадвате прекалено много. Ако се фокусирате върху тези промени
всеки ден, нямаше да можете да се усъвършенствате повече. Ето защо не обсъждам тези
неща с вас. Трябва само да работите усилено върху сърцето и съзнанието си – истинското
подобрение зависи изцяло от вашето сърце и съзнание. Ако сърцето и съзнанието ви не се
издигнат, всичко останало е безмислено.
Въпрос: Когато не мога да премина тест, изразявам съжалението си пред снимката
на Учителя. Може ли да правя това?
Учителят: Може да го изразите. Това не е погрешно, но след това трябва да коригирате поведението си. Ако след като го изразите днес, излезете навън и станете както
преди, тогава каква ще е ползата, ако се върнете, за да изразите отново съжалението си?
Когато кажете на Учителя, че съжалявате за нещо, трябва да имате решителността да го
коригирате.
Въпрос: Моля, обяснете значението на „Това е огромна надвиснала опасност“ в
есето „Умиротворяване на външното чрез усъвършенстване на вътрешното“.
Учителят: Написах това есе, защото някои ученици повдигнаха въпроси, свързани с
това. Те попитаха: „Практикувам Фалун Гонг. Той е добър и помага моралът на хората в
обществото отново да стане добър. И все пак, ако всички станат толкова добросърдечни
(шан), какво ще стане, ако ни атакуват чужденци? Ами ако избухне война?“ Написах
есето, за да отговоря на този въпрос.
Войните не избухват просто защото хората искат да воюват. Всичко е предопределено
от небето и се управлява от космическия климат. Независимо колко усилено човешките
същества разработват стратегии, мислят или се стараят, има периоди, когато просто не
могат да успеят. Понякога, когато все пак успеят, те мислят, че това е резултат от
собствените им усилия. Но в действителност усилията и дейностите в живота им са
неизбежни. Ето как е. Така че ако човешките същества не направят нещо, добрите неща
няма просто да кацнат в скута им. Причината е, че човешките същества живеят живота си
така и никога няма да живеят като Богове. Дори да им кажете това, те няма да го повярват
и ще продължат да се съревновават и да се борят с другите. Ето какво е за вас едно
човешко същество. Следователно, съревнованието и борбата стават неизбежни действия,
стават човешко поведение и са просто човешки. Така че състоянието на човешкото
общество произлиза от състоянието на човешките същества.
Въпрос: Когато подобряваме своя шиншин, се елиминира нашата собствена карма.
Прехвърля ли се тя на хората, които ни помагат да подобрим своя шиншин?
Учителят: Не, не се прехвърля. Изглежда, че сте доста привързани и се страхувате да
не загубите своите неща. (Смях) Нека ви кажа, че изобщо не е както си го представяте.
Премахнах много, много неща за вас. Фактът е, че аз ги понасям за вас. Невъзможно е
някой да не плати за престъпленията и грешките, които е извършил – абсолютно
забранено е. Това е небесен закон. Количеството карма, което трябва да премахнете, е
оставено за вас в точното количество, за да ви позволи да се усъвършенствате; то е
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пропорционално на вашия шиншин и е поносимо. Ако беше малко повече, вие щяхте да
паднете и нямаше да можете да се усъвършенствате. Това, че съм понесъл [карма] вместо
вас не означава, че ще искам нещо от вас. Всичко е мое и не ми трябва нищо. Някои лоши
неща биват директно разрушени и това е нещо, което никой освен мен не може да
направи.
Знаете ли защо беше разпнат Исус? Знаете ли защо Шакямуни трябваше да избере
Нирвана? Много хора са ходили в храма на Фамън, за да видят костите на пръстите на
Шакямуни; това наистина са костите на пръстите на Шакямуни. Ако костите на пръстите
му са такива, как може тялото му да се е разложило? Не е ли могъл да вземе тялото си със
себе си? То е било напълно преобразувано във високоенергийна материя и вече не е било
човешка плът. Защо все пак е избрал Нирвана? Вие не знаете, че в процеса на вашето
усъвършенстване дълговете, които дължите, не са само греховете, извършени между
човешките същества; дълговете, които дължите в различни космически тела, на различни
нива и в различни среди, са също толкова многобройни. Това са неща, които човешките
същества не могат да уредят по никакъв начин. Дори Боговете на по-ниски нива нямат как
да ги уредят. Но ако някой иска да спаси човек и ако този човек има желанието да се
усъвършенства, как може да не се смилите над него? Един Буда е милостив, така че ще се
опита да го спаси. Но какво ще кажете за всички неща, които той дължи? Вие трябва да
разрешите това за него, което всъщност означава, че възлите на неговите дългове са
прехвърлени върху самия Буда. Когато един Буда идва, за да спасява хора, той трябва да
има тяло от плът. Към какво са прикрепени възлите? Те са прикрепени към тялото му от
плът. В крайна сметка нито Буда, нито Исус можеха да освободят плътските си тела,
защото просто не можеха да се избавят от дълговете на учениците, които спасяваха, а те
включваха различни видове кармични дългове, дължими на различни нива и в различни
периоди от време, и това беше така, защото включваше много и много различни неща в
космоса. Те изобщо не бяха способни да се освободят. Така че избраха такъв път: да
елиминират плътското тяло, или тялото да бъде кремирано, и да позволят този завършек
да сложи край на всичко; всичко беше разрешено и те смятаха, че са изплатили техните
дългове.
За да изплати дълговете колкото може повече и да разсее негодуванието към себе си,
идващо от различни измерения, Исус приел собственото си разпятие и се подложил на
това страдание. И все пак има хора, които ми изпращат бележки като: „Учителю, трябва
да ме спасите така" или „Трябваше да ме спасите иначе". Казвам: „Смятате ли, че Будите
са длъжни да ви спасят, че те няма какво да правят и трябва да ви спасяват, че са
привързани към спасяването ви?" Шакямуни е казал, че броят на Будите и Татагатите е
като броя на песъчинките в река Ганг. Колко песъчинки има по бреговете на река Ганг?
Той е казал, че Татагатите са толкова многобройни, колкото са песъчинките в река Ганг.
Има толкова много Татагати. Това е, което Шакямуни казал от нивото, на което се
намирал в онези дни. Тогава защо тук не идват тонове Буди, за да се грижат за човешките
дела? Всъщност един Буда там горе няма нужда да слиза долу: нужно е само махване с
ръка, за да изличи всички болести на човечеството и махване с ръка, за да елиминира
кармата на всички човешки същества и да ги спаси. Но никой не може да го направи по
този начин.
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Човешките същества сами трябва да платят всичко, което дължат, и това, което
дължат, не се ограничава единствено до равнината на човешките същества. Ако искате да
ги спасите, трябва да промените сърцата им из основи. Само по този начин се смята за
истинско спасение. Ако изплатите дълговете им и ги пречистите напълно, но техните
сфери на съзнанието не се издигнат, със сигурност те ще изглеждат лъснати отвън, но
всичко ще бъде фалшиво! Защо казвам, че трябва да се промени най-дълбоката част от
вашето съзнание? Някои хора казват: „Дойдох да науча Фа, защото бях болен.
Първоначално не знаех, но по-късно разбрах, че Учителят казва, че това не е за
изцеление.“ Тогава човекът не споменава оздравяване. „Добре, няма да искам да бъда
излекуван.“ В съзнанието си той казва на себе си: „Няма да искам да бъда излекуван.
Просто ще чета книгата и ще правя упражненията. В някакъв момент Учителят със
сигурност ще се погрижи за болестта ми.“ Той все още мисли по този начин. Той е лъснат
отвън, но в същността си не се е променил. Това е предназначено да заблуди хората, дори
и учителя му. Как може това да проработи? В действителност той заблуждава само себе
си.
Това означава, че ако искате да се промените, трябва да се промените дълбоко в себе
си, от самата си същност. Само това е истинско издигане и истинско преобразуване. Ако
същността на вашия шиншин не се промени, когато срещнете проблем, [вашата
привързаност] ще изплува – ще набъбне и ще се разкрие. Нямаше ли да е ужасно, ако
Будите са такива? Промените трябва да идват от самата същност на човек. Ето защо казах,
че самоусъвършенстването е много сериозно нещо. Безполезно е, ако наистина не
промените себе си в самата си същност. Когато хората се опитват да бъдат добри и се
превръщат в модели на подражание или герои в обществото на обикновените хора – и без
значение от мотива им, може би се ражда от добро желание – те обаче винаги имат
намерение или мотив. Така доброто поведение на този човек няма да продължи дълго
време и в бъдеще той отново ще прави грешки. Нямаше ли в миналото поговорка: „Винаги
възхвалявайте мъртвите, но не живите“? Това е, защото хората са го открили за себе си:
„Какво ще стане, ако някой ден отново направи грешка?“ Никакви закони и правила, нито
дори кампании ще променят някога същността на хората или сърцата им. Човек трябва да
бъде наистина трогнат, преди да може да бъде променен.
Дали ще е нирваната на Шакямуни или разпването на Исус, които току-що споменах,
те са изтърпяли толкова огромна болка за човешките същества и са страдали толкова
ужасяващо за тях! Как трябва хората да се държат един с друг? Пред кого трябва да са
отговорни? За кого трябва да живеят? Ако трябва да сте отговорни пред себе си, не искате
ли да живеете с ясно съзнание? Ако всеки можеше да търси в себе си собствените си
недостатъци, цивилизоваността на човешкото общество със сигурност щеше да се
подобри. Нашият Дафа може да доведе до това. Но аз определено не преподадох Дафа
заради тези неща в обикновеното човешко общество. Нашата цел е да дадем възможност
на самоусъвършенстващите се да се подобрят и като все повече и повече хора Го научат,
те ще създадат среда, която ще стимулира подобряването на човешкото общество като
цяло. Ето как са свързани. Но позволете ми да изясня следното: абсолютно не се опитвам
да направя нещо за обществото, за определени хора или да постигна нещо в човешкото
общество. Целта е вие да постигнете Съвършенство.
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Въпрос: Когато тялото ми преминава през изчистване на карма, веднага след като
направя нещо нередно, това „разплата в този живот“ ли е, както е описано от
Учителя?
Учителят: Явлението „разплата в този живот“ е съществувало преди и ще продължи
да съществува в бъдеще. Незначително лошо поведение може да доведе до разплата в този
живот. След като човек направи нещо лошо, той пада лошо, когато излезе през вратата,
или е ударен от нещо, когато излезе навън. Въпреки че степента на сериозност може да
варира, той все пак е наказан. Хората обикновено не вярват в съществуването на същества
от високо ниво в други измерения, затова мислят, че станалото е случайно. Те признават
само хората за интелигентни същества. Колко смешни са станали хората! Навсякъде в тази
вселена има животи. Хората извършват лоши дела и правят нещата, както намерят за
добре; когато някой стане такъв, разплатата в този живот се случва по-рядко. Така че
какво ще се случи? Той ще събира карма и ще натрупва все повече и повече от нея. Когато
събере твърде много карма, животът му ще бъде съкратен. Колкото повече карма има,
толкова повече ще бъде съкратен животът му, а допълнителната карма ще съкрати живота
му още повече. Например що се отнася до хората, които са направили твърде много лоши
неща и са станали „зли отвъд опрощение“, въпреки че умират в този свят, те ще
продължат да бъдат унищожавани в други измерения, докато не изплатят цялата си карма
– има многобройни начини да бъдат унищожени. С други думи те трябва да платят за
всичко. Това е наистина ужасяващо. За нашите самоусъвършенстващи се обаче нещата не
са, както са за обикновените хора. В повечето случаи вие преобразувате своята карма,
докато се подобрявате, и ви се подсказва с намеци.
Въпрос: Ако се усъвършенствам у дома, дали Учителят преобразува за мен по-малко
гонг, отколкото ако правя упражненията на някое от местата за практика?
Учителят: Ако се усъвършенствате у дома, истински се държите като практикуващ и
се усъвършенствате твърдо и стабилно, тогава не се усъвършенствате по-зле, отколкото
ако сте навън. Но човешките същества обикновено са мързеливи – не можете да го
отречете – защото мислите ви все още не са се издигнали до това ниво. Когато стоите
настрана от средата за групова практика, сякаш няма да бъдете подтиквани и губите
външното условие, което ви тласка напред в самоусъвършенстването. Например, когато
правим медитацията, ако други хора издържат на непоносимата болка, но никой не сваля
краката си, ще се почувствате неудобно да свалите своите. Това ви принуждава да
увеличите времето си за упражнения. Именно среда като тази ви тласка напред в много
отношения. Без тази среда, ако не се справяте добре, няма да бъдете подтикнати от този
външен фактор, може да се отпуснете и няма да успеете да сте прилежни. Въпреки че все
още практикувате, напредъкът ви може да е много по-бавен. Това е връзката. Ако
наистина сте способни да се справяте добре, тогава няма разлика къде практикувате.
Единственото притеснение е, че може да не се справите добре. Въпреки че някои хора
може да кажат: „Мога да си наложа дисциплина“, аз вярвам на някои хора, но не и на
някои други, защото виждам съвсем ясно: те все още не са пробили, за да достигнат това
ниво.
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Въпрос: Някой, който вреди на Фа, написа много уронващи коментари в копие на
„Джуан Фалун“ (том II). Какво трябва да направя с тази книга?
Учителят: Може да изгорите книгата. Ето колко покварени са станали някои хора.
Тоест има какви ли не хора, дори такива, които се осмеляват да хулят Будите. Веднага
щом богохулните думи излязат от устата му, Духът му (юеншън) пада надолу. Това, което
остава, е наполовина мъртъв човек, който върши неща сред хората с това тяло. Такъв
човек е най-лесната мишена за обладаване от духове; непосредствено след това идва
обладаващ дух. Без Дух тялото му не е нищо повече от празна черупка, и тогава контролът
поема обладаващ дух. Има много такива случаи. И има много такива измамни чигонг
майстори. Тези хора са наистина най-лошите хора.
Въпрос: Повечето добросърдечни руснаци са християни. Как можем да им помогнем
да получат Фа?
Учителят: Ако обстоятелствата позволяват, може да отидете да поговорите с тях. Ако
те искат да научат, могат да научат; ако не се интересуват, така да е. Също така, Дафа е
сериозен и важен – ние не принуждаваме никого да учи. Няма значение от каква
националност сте. Ние разпространяваме Дафа просто за да позволим на онези, които не
знаят за Фа, да научат за него, и това е, за да не ги изоставим. Дали човек иска да научи си
е негова работа. Това важи и за чужденците, и за китайците. Хората отсъждат дали човек е
добросърдечен, използвайки днешните човешки стандарти. Всеки има добра страна и
лоша страна. Освен това цялото човешко общество се плъзга надолу. От друга страна, има
някои добри хора, които все още имат доброто желание отново да станат добродетелни.
Това е най-ценното. Но що се отнася до това колко добри са те сред обикновените хора, не
мисля, че е толкова важно. Само желанието им отново да станат добродетелни е найценно. Без него е много трудно да бъдат спасени.
Въпрос: Един обикновен човек искаше да унищожи Дафа книга и един ученик се сби с
него, за да защити книгата. Справи ли се той добре по отношение на търпение?
Натрупа ли карма?
Учителят: Не можем да кажем, че този ученик е сгрешил. Когато попаднем на
проблеми обаче, трябва да ги обмислим: защо този човек е унищожил книгата пред вас?
Възможно ли е да сте имали някои привързаности? Или може би е имало нещо нередно с
вас самите? Ако бяхте променили мислите си в онзи момент, може би той веднага щеше
да престане да унищожава книгата. Много е вероятно да се беше случило така. Често съм
казвал, че когато срещнете проблем, първо трябва да погледнете самите себе си. Дори ако
проблемът няма нищо общо с вас, когато го видите, пак трябва да търсите вътре в себе си.
Бих казал, че тогава нищо не може да ви спре да напредвате по пътя си.
Въпрос: Аз изучавам Фалун Дафа, но съпругът ми изучава „Книгата на промените“.
Изгорих някои от книгите му, без да му казвам. Лошо нещо ли направих?
Учителят: Не, не е лошо нещо. Нашият Фа има вътрешни значения зад думите. Но
книгите, написани от онези измамни чигонг майстори, също имат неща зад думите си. Те
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нямат толкова дълбоко значение, а вместо това някои повърхностни неща, които не могат
да отидат отвъд Трите сфери. И тези неща са зли. Техните образи са на животни, лисици,
демони, призраци и такива порочни и объркани неща. Всички те са черни, вредни за
хората и „ин“ по природа. Така че е наистина лошо да имате тези неща в дома си.
Съпругът ви е приел тези неща от невежество и те му вредят. Така че, ако сте ги изгорили,
изгорили сте ги. Но ако той се разстрои и спори, кара се или се бори с вас, тогава не се
занимавайте да го правите отново. Ако той няма нищо против, тогава е било добре да ги
изгорите. Трябва [все пак] да се вгледате в себе си: „Имам ли някаква привързаност?“
Мисля, че вероятно много неща се случват по някаква причина. Тези неща обаче няма да
ви засегнат, тъй като практикувате самоусъвършенстване и имате щит около тялото си.
Всички вие имате щитове; в противен случай не само че другите биха ви се намесили, но и
вие ще влияете на другите.
Въпрос: Какво е „еволюцията на вселената“?
Учителят: Вие всички знаете, че „вселена“ е дефиниция на човешките същества.
Колко точно е голяма вселената? Хората не могат да обяснят точно. Вселената, за която
обикновено говорим, е само космическото пространство, което виждаме. Най-голямото
пространство, което съвременните учени могат да наблюдават, като използват телескопи,
не превишава тази наша малка вселена. Така че просто казано, това се има предвид под
„вселена“. И все пак тази наша малка вселена не е дори една трилионна част от големия
космос. Тя е в рамките на тази малка, малка сфера, която е една трилионна от една
трилионна част от големия космос. Тя е само прашинка в прашинката, която е още една
прашинка в една прашинка – ето колко миниатюрна е. Целият голям космос е в движение
и космическите тела от голяма величина са в движение. Не бихте ли казали, че вселената е
в движение? Това движение поражда живот и създава видове. Самоусъвършенстващите се
наричат това движение „еволюция“. Човешкото съзнание не може да разбере нещата на
такова високо ниво. Този космос е толкова обширен, че дори когато достигнете найвисокото ниво на своето усъвършенстване в момента на Съвършенство, той все пак ще ви
се стори невероятно обширен и ще възкликнете с благоговение.
Въпрос: Учителят каза: „Загрижеността за репутацията е огромно препятствие,
което ви пречи да постигнете Съвършенство.“ Ами ако някой не е привързан към
репутацията си в обществото на обикновените хора, но се стреми да получи гонг и да се
прочуе със своята Дафа работа?
Учителят: Тогава неговата привързаност е била разкрита, така че трябва да бъде
премахната. Понякога някои от нашите ученици, включително дългогодишните ученици,
демонстрират много лоши привързаности, които изобщо не прилягат на един
самоусъвършенстващ се. Въпреки това не можем да кажем, че човекът не е добър. Това е,
защото вече не можете да видите привързаностите, които е елиминирал, а се показват
само привързаностите, които той не е елиминирал. С други думи, много привързаности в
него не са явни, защото той се е усъвършенствал доста добре; могат да се проявят само
тези, които все още не е елиминирал. Така че може би ще се проявят привързаностите,
които не са били елиминирани. Не можете да кажете, че човекът не е добър – можете само
да кажете, че неговата привързаност не е добра.
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Без значение как се усъвършенства човек, той не може да скрие привързаностите,
които не са били елиминирани. Независимо от начина, по който се усъвършенства, аз
използвам всякакви методи, за да разкрия най-упоритите му привързаности – дори когато
той мисли, че върши най-свещената работа. Дори когато вършите Дафа работа, пак ще ги
накарам да се проявят. Не е добре, ако самата работа не му помага да се подобри;
подобрението на неговия шиншин е приоритет номер едно, издигането му е това, което е
най-важно. Само ако неговото сърце е непокварено и чисто и ако може да осъзнае
проблемите си, тогава, когато отиде отново да върши работата, работата ще бъде посвещена. Така че причината, поради която много от нашите ученици не могат да
постигнат успех в работата си, е, че те вършат работата, вкопчени в много привързаности
– те не могат да изоставят тази или онази привързаност. Независимо дали са привързани
към собствените си дела или развиват привързаност, докато вършат работа за Фа, докато
имат привързаност, тя ще бъде показана в хода на работата им. И особено когато
намерението им не е добро, тогава е още по-малко вероятно да им бъде позволено да
успеят. Така че тогава ще имат големи препятствия. Това е, защото не им е позволено да
вършат свещена работа с покварено сърце. Ако могат да вършат свещена работа с чисто
сърце, само тогава тяхната работа е наистина свещена.
Въпрос: По време на медитация краката на един от учениците се тресат и той
повръща. Той не може да го контролира. Може ли Учителят да обясни това?
Учителят: Ситуацията на всеки е различна. Тъй като говоря в такава обстановка,
трябва да го обсъдя по начин, който има универсално приложение. Ако човек не може да
бъде непорочен и чист, докато практикува, ако все още практикува други неща или не
може да се съсредоточи върху един път за самоусъвършенстване, или ако смесва в
съзнанието си неща от други чигонг практики, тогава всякакви ситуации като тази може да
се появят. Друга възможност е тези, които имат много карма, да реагират силно, когато
кармата се елиминира. Това също може да причини такава ситуация.
Въпрос: Трябва да действаме според онова, до което сме се просветили, нали?
Учителят: Да, трябва. Може да не успеете да се държите изцяло добре; има известна
степен на трудност да можете винаги да се държите добре. Но самоусъвършенстващите се
трябва да се придържат към такъв стандарт.
Въпрос: Вярно ли е, че колкото повече се отделя, толкова по-високо е стигнал човек в
самоусъвършенстването?
Учителят: Не е така, че колкото повече се отделя, толкова по-високо стига човек в
самоусъвършенстването. Само това, което отговаря на изискванията, може да бъде
отделено.
Въпрос: Когато Учителят обсъждаше „отделянето“, имахте предвид, че цялото ни
същество ще отиде с Вас и означава ли това, че колкото повече можем да вземем със
себе си, толкова по-добре?
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Учителят: Всъщност вие не знаете това: сега, след като сте получили Фа и докато
съзнанието ви е непоколебимо, вие сте на своя път към Съвършенство. Това е сигурно.
Въпрос: Вярно ли е, че колкото по-голямо е нечие състрадание, толкова по-голяма е
способността му да издържа?
Учителят: Не, това не е вярно. Състраданието се появява, след като тази част от
емоциите е премахната. Способността на човек да издържа е способност, която произтича
от комбинация на много фактори.
Въпрос: Мога ли да помоля Учителя да увеличи моите изпитания, за да мога по-рано
да изплатя кармата си и по-скоро да се върна към своята първоначална, истинска
същност?
Учителят: Не. Независимо какво си представяте вие, то няма да стане. Още по-малко
трябва умишлено да търсите изпитания и страдание. Това е погрешно. Всъщност всички
аранжировки са систематични. Няма нужда да мислите много за тези неща.
Въпрос: Мисля, че просто трябва да правя нещата според трите думи „Джън, Шан и
Жен“. Правилно ли е да мисля по този начин?
Учителят: Да. Стига съзнанието ви да е непоколебимо, трябва да вървите напред и да
правите нещата по този начин и да следвате изискванията. Но трябва да изучавате Фа
много. В противен случай няма да знаете вътрешните значения на Джън, Шан, Жен на
различни нива и тогава няма да можете истински да практикувате Джън, Шан, Жен в
поведението си.
Въпрос: Има неща, до които не съм способен да се просветля. Защо изглежда, че не
мога да разбера нещата напълно?
Учителят: Няма значение, че не ги разбирате. Не е така, че трябва да разберете
всичко, което съм написал, за кратък период от време. Докато изучаването ви на Фа става
все по-дълбоко и по-дълбоко, вие ще разберете онези неща.
Въпрос: Понякога, щом видя снимката Ви, се страхувам. Чудя се защо е така.
Учителят: Не сте вие, който се страхува – това е вашата мисловна карма.
Въпрос: Добре ли е, ако наемем място за групово изучаване, така че всеки да може да
отиде там и да изучава?
Учителят: Ако условията са добри и стане твърде удобно, тогава мисля, че се
усъвършенствате прекалено удобно. Това не е толкова добре. Ако имате условията, т.е.
ако имате такова място и можете да го осигурите без да харчите пари, тогава не съм
против. Най-малкото може да отидете там, когато вали дъжд, вали сняг през зимата и т.н.
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Ако трябва да похарчите пари, за да създадете по-добра среда, това не е добре, независимо
дали става дума за много или за малко пари.
Въпрос: Учениците в провинцията не знаят много за съвременните научни термини,
споменати в книгите Ви.
Учителят: Това са неща, които могат да им бъдат обяснени. Обяснете оригиналното
значение на термините, т.е. обяснете оригиналните думи – повърхностните значения на
думите. Но трябва да четете Фа и да четете книгата в реда, в който е написана, и като
имате предвид контекста на това, което се чете.
Въпрос: Ако не разбирам повърхностния смисъл на някои думи, мога ли да ги потърся
в речниците?
Учителят: Да, това не би трябвало да е проблем. Речниците обясняват само
повърхностните значения на думите. Но често думите, които използвам ги няма в
речниците.
Въпрос: Има един християнин, който живее близо до нас. Той винаги ме моли да правя
за него калиграфия. Чувствам се неудобно да кажа „не“, но се страхувам да не се
изложа на намеса, като кажа „да“.
Учителят: Ако сте го направили, тогава сте го направили. Ние можем само да бъдем
полезни на другите. Тези неща не могат да ни повлияят. Всъщност, било то християнство
или католицизъм, аз го разглеждам само като работа. Не го считам за самоусъвършенстване. Това е просто работа.
Въпрос: Има неща, които искам да изоставя. Защо не мога да го направя?
Учителят: Това означава, че те са се превърнали във формирани представи. Дори да
не можете да забравите тези неща, трябва да намерите начин да ги отблъснете. Тогава те
постепенно ще отслабнат и в крайна сметка ще бъдат премахнати.
Въпрос: По-добре ли е всеки да „следва механизмите надолу“ със същото темпо [в
четвърто упражнение]? Понякога разликите са огромни.
Учителят: Точно така – колкото по-синхронизирани са вашите движения, толкова подобро ще е усещането. Това е, защото когато правите упражненията, укрепвате
механизмите извън тялото си. Вашата практика разчита на постоянното въртене на тези
механизми; те ви усъвършенстват автоматично и през цялото време. Когато правите
упражненията, вие укрепвате тези механизми. Така че, когато движенията ви са
синхронизирани и всички ги правят заедно, енергията е по-силна и вие можете по-добре
да подсилите механизмите.
Въпрос: През зимата, когато температурата е около -22°F (-30°C), може ли да
правим упражненията на закрито?
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Учителят: Просто направете всичко възможно да правите упражненията навън, тъй
като от много години ги правим така. Учениците в Чанчун и Харбин правят упражненията
на открито. Ще бъде наред, ако си облечете повече дрехи. Но ако е непоносимо студено,
може да правите упражненията на закрито, а когато не е толкова студено, може да
излезете отново навън, за да правите упражненията.
Въпрос: Един ученик нае класна стая със собствените си пари. Брои ли се това като
замесване на пари?
Учителят: Това не е нещо, което асистиращият ви център е направил, нито пък е
направено от вашето място за практикуване. Самият ученик е искал да направи това, така
че това е негово индивидуално действие. Той е искал да направи добро дело, за да ви
подкрепи, ето как е. Той просто е направил добро дело като отделен човек. Но трябва
също така да вземем нещо под внимание – способността на ученика да подкрепя това, т.е.
дали има финансовите средства. Това е едното. На второ място, занимава ли се този
ученик със самоусъвършенстване от дълго време? Ако той промени мнението си, може да
си помисли, че е понесъл загуби, а това може да причини проблеми по-нататък. Всички
тези неща трябва да бъдат взети под внимание. Но мисля, че е най-добре да се опитаме да
правим упражненията на открито.
Въпрос: В близост до нашето място за упражнения има хора, които правят доста
други видове чигонг. Някои от нашите ученици се притесняват да не им се намесят и да
бъдат повлияни.
Учителят: Няма да бъдете повлияни. Те определено не могат да ни се намесват. Но не
бива да мислите: „Ще ни се намесят ли?“ Не трябва да имате колебания. Вашите съзнания
не бива да бъдат привързани.
Въпрос: Напоследък моята мисловна карма е особено силна. Дори се опасявам, че съм
демон, който е дошъл тук според аранжировки. Мисловната карма ли е това, или съм аз?
Учителят: Не се безпокойте – това не сте вие самите. Това е карма. Но ще ви кажа, че
тъй като количеството от това нещо, което всеки има, е различно, някои хора могат да
имат повече, така че тя е по-силна. Хората, които имат повече, може да се наложи да
понесат повече. Може би преди сте извършили повече такива злодеяния, така че трябва да
направите всичко възможно, за да я потиснете и да ѝ се противопоставите. Докато можете
да я разграничавате от себе си, с останалото е лесно да се справите.
Въпрос: Чувствам, че не съм се справил добре в самоусъвършенстването и че имам
твърде много порочни неща. У дома дори не се осмелявам да погледна [снимки на]
Учителя.
Учителят: Всичко е наред, Учителят знае какво е положението. Знам, че преди сте
правили грешки. Днес започнете на чисто. Така че оставете тревогите си настрана и се
усъвършенствайте.
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Въпрос: Дъщеря ми има нисък коефициент на интелигентност. Но от три години тя
е постоянна в изучаването на Фа и в правенето на упражненията. И все пак не разбира
добре Дафа. Ще успее ли да постигне Съвършенство?
Учителят: Не мисля, че по-ниският коефициент на интелигентност е проблем, когато
става дума за изучаването на Фа. Тя е изучавала три години и усилията ѝ със сигурност
няма да са напразни. Не се ли притеснявате малко прекалено? Може да не е толкова зле.
Често някои от нашите деца имат необикновен произход. Тъй като тя е видяла ясно отгоре
(тези отгоре са по-висши същества) в какъв момент от живота си може да получи Фа и
какво ще прави тогава, след като е видяла, че това семейство впоследствие може да
получи Фа, е поискала да се прероди в него. Има особено голям брой такива случаи. Така
че някои от нашите деца са наистина изключителни, докато някои от тях може би не
толкова. Не бива да мислите твърде много за това.
Въпрос: Как трябва да гледаме на разликите в нивата на изучаване на Фа и
самоусъвършенстване в различните региони?
Учителят: Няма разлика. Във всеки регион има такива, които са много усърдни, както
и такива, които не са усърдни. Във всеки регион има мъдри хора, хора на средно ниво и
глупави хора. Някои региони са получили Фа по-късно и определено може да са малко
изостанали по отношение на напредъка. Но има и такива, които са дошли по-късно и са
надминали дългогодишните практикуващи. Много от онези, които са получили Фа покъсно, не са ме виждали на живо, но имат много дълбоко разбиране за Фа. И те напредват
бързо, и нямат пречки в съзнанието. Преди новите ученици имаха преходен процес, чрез
който успяваха да разберат Фа. В онези дни, когато преподавах Фа в Гуанджоу, по време
на първите две лекции учениците изглежда не разбираха за какво говоря. Те просто
знаеха, че е добро, но не знаеха за какво говоря. Тоест, умовете на хората в Гуанджоу бяха
погълнати от печелене на пари, особено защото това беше след икономическите реформи
и отварянето на икономиката. Чак на третата и четвъртата лекция те биваха разтърсени и
изведнъж осъзнаваха за какво говоря. Едва тогава голям брой ученици започваха да
наваксват. Днес тези, които получават Фа по-късно, често напредват много бързо. Може
би е така, защото средата е сформирана и условията са узрели във всяко отношение; т.е.
външните условия са налице.
Въпрос: Някои хора мислят, че по време на групово изучване, четенето на книгата
означава четене на книгата отново и отново, че дискусията е ненужна, че човек трябва
да разбира Фа за себе си и че трябва да четем по една лекция на ден. Това помага ли за
изучването на Фа?
Учителят: Четенето на книгата означава просто четене от корица до корица – няма
нищо неясно в това. Това означава да я четете отново и отново – да прочитате книгата. В
края на краищата изучаваме Фа заедно, така че можем да споделяме разбиранията си и да
обсъждаме помежду си: „Внезапно осъзнах това значение в тези думи на Учителя.“ или
„Все още не се справям достатъчно добре в това отношение“. Това може да ви липсва,
когато четете у дома. Коригирайте този недостатък от сега нататък. С други думи,
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необходимо е да споделяте разбирания и да обсъждате помежду си. И все пак трябва да се
съсредоточите върху прочитането на книгата. Не трябва да изучаваме един пасаж, да
спрем, да започнем дискусия, а след това да изучаваме друг пасаж и да обсъждаме още –
това не е добре. Трябва да я четете от корица до корица – много. Времето, прекарано в
разговор за вас или вашите разбирания, не трябва да бъде повече от времето, прекарано в
четене на Фа. Изучаването на Фа е най-важното нещо.
Въпрос: Можете ли да ни разкажете за произхода на Великия закон (Дафа) на
космоса, а именно Джън-Шан-Жен?
Учителят: Нека ви кажа – вие никога няма да разберете колко обширен е този космос,
така че още по-малко възможно е да говорим за неговия произход. Освен това няма такъв
език. В този космос дори езиците на Боговете на много високи нива не са в състояние да
обяснят какво в крайна сметка е космосът, да не говорим за човешките езици. Космосът
завинаги ще остане загадка за хората, те никога няма да разберат какво е той.
Преобразувайте привързаностите си в изучаване на Фа!
Въпрос: Представите ли са най-фундаменталните неща на хората? Какви биха били
хората, ако нямаха каквито и да било представи?
Учителят: Човек без каквито и да било представи е много невинен и мил. Но той
определено не е като дете – той е възрастен и е рационален. Децата нямат представи и са
наивни и мили. Те правят нещата без причина. Но възрастните не са такива; дори когато
сте освободени от тези представи, пак няма да бъдете такива. Това е, защото след като
нямате каквито и да било представи, вие вече сте в процес на извисяване и вашето ниво
вече се е издигнало дотам. Така че по време на самоусъвършенстването ви представите
постепенно намаляват и отслабват. Ето как са нещата, докато накрая те не изчезнат
напълно.
Въпрос: Понякога се справям добре на груповото изучаване, понякога не. Как трябва
да разбирам този вид нестабилно състояние на съзнанието?
Учителят: Това са вашите собствени състояния в самоусъвършенстването. Никой не
може постоянно да се справя така добре във всякаква обстановка и винаги да възприема
онова, което чете, без намеса от различни мисли. Но също така искам да ви кажа, че при
всеки един от вашите тестове – дали ги преминавате добре, дали не ги преминавате добре,
дали сте способни да ги преминете или не сте способни да ги преминете – това е
самоусъвършенстване. Ако можехте да преминете всеки тест, щяхте да бъдете Бог! И вече
нямаше да трябва да се усъвършенствате, нали? Но не бива да си позволявате да се
отпускате. Трябва да бъдете прилежни в самоусъвършенстването.
Въпрос: След като един координатор в асистиращия център беше заменен, в опит да
се наложи, той придърпа група ученици и създаде отделна група за изучаване.
Учителят: Ако този координатор действително е имал проблеми и затова е бил
заменен, тогава мисля, че е било необходимо. Онези, които правят пари, онези, които
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подвеждат практикуващите да вършат грешни неща, онези, които не могат да се държат
добре, онези, които създават проблеми... по мое мнение те не само вредят на репутацията
на нашия Фа, но и причиняват вреда на обществото. Такива координатори трябва да бъдат
заменени.
Или учениците, или самият координатор постепенно ще осъзнаят грешките си. Но през
този период от време абсолютно не трябва да третирате този координатор като обикновен
човек. Не може да правите това. Има неща, които не е успял да преодолее, но все още
може да е самоусъвършенстващ се. Но ако с действията си наистина вреди на Фа, тогава
това е друг въпрос. Ако той напада Фа, вреди на Фа, или действията му са различни от Фа,
тогава той е развил демони в съзнанието си, напълно се е отклонил от Фа и е извън
контрол. Определено не бихме го признали. Ето как трябва да се справим с това, ако
възникне такъв проблем. Не бих го признал [за свой ученик].
Що се отнася до онези, които са го последвали – помислете за това всички – това не е
случайно. Самоусъвършенстването е като висок прилив, отсяващ пясъка. Някои хора не
изучават искрено Дафа и така може би ще напуснат този път. Ние нямаме нужда от онези,
които се мотаят наоколо и се опитват да се представят за практикуващи. Това може да е
една от причините. Учениците може временно да имат неправилно разбиране или да са
временно объркани, но те ще се върнат, след като осъзнаят грешките си. Някои хора обаче
са наистина объркани – защо не помислите дали сте дошли тук, за да изучавате Фа или за
да следвате някого?
Въпрос: Учителят каза, че е време те да станат с ясно съзнание и да станат
истински Богове. За много ученици това е трудно за разбиране.
Учителят: Точно сега правим това постепенно, включително това, за което говоря
днес. Много неща около този въпрос се обсъждат, за да може всички вие да ставате с все
по-ясно съзнание.
Въпрос: Тестът за откъсване от човешкото неколкократно ли се случва или само
веднъж?
Учителят: Такива възможности със сигурност не идват често. Може би в бъдеще ще
има други форми - може би ще има, може би не. Всичко това е неизвестно. Но ако не
промените себе си фундаментално, няма да ги преодолеете, независимо колко шансове
има. Ето точно такова е самоусъвършенстването. Никога няма да ви се каже ясно дали
нещо ще се случи или не. Ако всичко ви се каже, вие бихте ги преминали, но това няма да
е истински тест. Само когато не сте наясно, ще бъдете изпитани в критичния момент, за да
се види дали сте твърди и дали можете да направите тази крачка напред. Или когато
преценявате дали нещо е правилно или грешно, ще бъдете изпитани, за да се види как се
справяте с него. Ето как е.
Въпрос: Докато изучаваме „Джуан Фалун“, добре ли е да вземем информация от
„Джуан Фалун“ (том II) и други Дафа книги, които се отнасят до определени части
от“Джуан Фалун“, и да ги изучаваме заедно?
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Учителят: Не, не е добре. Просто се фокусирайте върху изучаването. Когато четете
една книга, трябва да се съсредоточите върху нея; така трябва да я четете и трябва да я
четете подред. Не трябва да търсите нещо със свои собствени цели или да правите нещо
със свои собствени цели. Така няма да стане. И позволете ми да ви кажа, че когато
достигнете определен момент и е време да стигнете до следващото ниво, ще ви бъде
позволено да се придвижите нагоре и когато е време да разберете Фа принципите на
определено ниво, ще ви бъде позволено да ги разберете. Да предположим, че сте
направили нещо днес и не сте сигурни дали е било правилно или погрешно: ако вземете
„Джуан Фалун“ и разгърнете на страница на случаен принцип, без каквото и да било
намерение да отворите на определена страница, гарантирам, че страницата, на която
отворите, ще бъде свързана с това, което сте направили днес. (Аплодисменти) Разбира се,
ако искате да опитате, когато се приберете вкъщи, тогава с тази привързаност няма да
намерите нищо. Самоусъвършенстването е сериозен въпрос: никога няма да ви бъде
позволено да опитате това, сякаш е детска игра, това не би сработило. С други думи, не
бива да правите нищо със свои собствени мотиви.
Дафа книгата „Джуан Фалун“ е за систематично самоусъвършенстване. Хайде,
прочетете я. Що се отнася до другите книги, като например „Обяснение на съдържанието
на Фалун Дафа “, „Джуан Фалун“ (том II) и т.н., те са само допълнителни материали,
които да се четат за справка. Целта на „Есенции за усърден напредък“ е да се коригират
общи проблеми и неправилни ситуации, които са се появили в самоусъвършенстването ви
като цяло.
Въпрос: Някои хора казват, че силата на Дафа е безгранична, така че Дафа
учениците не трябва да защитават Фа. Това, което казват, правилно ли е?
Учителят: Не, не е. Вярно е, че силата на Дафа е безгранична. Днес всички ние
практикуваме самоусъвършенстване в средата на това обикновено човешко общество. Ако
покварени същества на високо ниво дойдат да вършат лоши неща, самият Фа ще изпрати
нашите защитаващи Закона Богове или други същества от високо ниво, за да ги
унищожат; ако нашите ученици вършеха лоши неща и Боговете дойдеха да ги убият,
всички биха признали, че силата на този Фа е наистина голяма и не биха посмели да
причиняват повече проблеми за Фа. Тогава вече не бихте могли да се усъвършенствате.
Боговете не могат да дойдат тук, за да убиват обикновените хора толкова произволно,
нито пък могат да навредят на тази среда, в която се усъвършенствате. В нашето
самоусъвършенстване, ако успеем да защитим добре Дафа в различни ситуации, когато
обществото и различни хора създават всякакви проблеми за нас, не е ли това да предпазим
Фа?
Що се отнася до лошите хора или онези, които вършат лоши неща, ако могат да бъдат
спасени, можем да се опитаме да ги убедим и може би те ще бъдат спасени. Ако се
стремят да вършат нещата по свой начин и продължат да правят такива неща – да ги
правят истерично – тогава ще се справим с тях, когато му дойде времето. Също така е
възможно понастоящем те да са използвани, за да изпитат нашите ученици. Щом
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самоусъвършенстването ни приключи, те със сигурност ще трябва да платят за всичко,
което са направили.
Въпрос: Що се отнася до онези, които няма да са способни да станат Богове, защо
не могат дори да останат като хора?
Учителят: Целият космос се обновява. Що се отнася до хората, когато това
самоусъвършенстване приключи, тази среда вече няма да е необходима. Хората, които ще
са останали, ще бъдат низки човешки същества, които ще са още по-пропаднали и още полоши; когато хората не са добри, те биват елиминирани. Помислете за това всички: могат
ли да продължат да съществуват по този начин? Човешките същества наистина са
създадени от Богове. Обяснявал съм го преди, но позволете ми да го обясня по-подробно.
Както знаете, ние, човешките същества, живеем в измерението, съставено от молекули. Но
знаете ли, че всичко около нас се състои от молекули, дори въздухът? Това, което ядете,
което пиете, всяко нещо, с което влизате в контакт, всичко около вас и всички неща, които
не можете да видите, се състоят от молекули. Така че ако погледнем отвън – ако човек
погледне към Трите сфери от извън средата на нашата вселена – не са ли човешките
същества сред купища молекули? Живеете именно насред купуща молекули; дори
въздухът, който дишате, е от молекули. Тогава за съществата на високи нива, които гледат
човешкото измерение от извън Трите сфери, какво са молекулите? Боговете наричат тези
молекули най-общо „пръст“ или „кал“. Вие сте сред кал, човешките същества пълзят в кал
– това е, което виждат Боговете. Боговете виждат всичко [тук] по този начин. Също така
на различни нива има още по-висши субстанции. След като ви го обясних по този начин,
мисля, че не е толкова трудно за вас да разберете какво е казал Исус за това, как Господ е
създал човека от кал4! Това не са калта и пръстта, които виждате – всичко тук е кал. Дори
плътта ви се разглежда от тях като пръст, като кал. Това е, защото в очите на Боговете
равнината на молекулите и особено равнината на най-едрите молекули е най-мръсната и
най-лошата кал. Така го виждат те.
Въпрос: Телата на някои хора се накланят наляво или надясно, когато правят
упражненията. Това изглежда малко подозрително за другите.
Учителят: Всеки си има своята ситуация. Някои хора имат повече материя от тази
страна на телата си и по-малко от другата. Има такива случаи. Това е причинено от вас
самите в различни обстановки и при различни обстоятелства в миналото. Въпреки това,
трябва да се концентрирате само върху самоусъвършенстването и аз ще се погрижа за тези
неща за вас. Не можете да се справите с тях сами. Така че трябва да се съсредоточите само
върху самоусъвършенстването. Безполезно е да имате още една привързаност. Ако
продължавате да мислите за това, то ще се превърне в тежест, пречка и привързаност. Не
споменах ли току-що, че съм отворил нещата толкова, че вече няма врата и че гледам само
сърцата на хората? Ако дори при тези обстоятелства все още не се усъвършенствате и не
се вглеждате в сърцата си, как мога да ви спася? Нали?
Въпрос: Как можем да премахнем възможно най-бързо всички придобити след
раждането представи?
4

Бележка на преводача: този термин може също да се преведе като „глина“.
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Учителят: Единственият начин е да сте решителни в изучаването на Дафа и когато
възникне погрешна мисъл, да си спомните, че сте самоусъвършенстващи се и да я
потиснете с праведни мисли. Моите фашъни виждат мисловните ви процеси много ясно.
Ако можете да направите разграничение и да не я смятате за себе си, тогава тя по
естествен начин няма е вас и ще бъде елиминирана. Но тя няма да бъде елиминирана за
вас отведнъж. Ще бъде разделена на различни нива и ще намалява постепенно, тъй като
трябва да оставим [част от нея], така че да можете сами да разберете Фа и да се
усъвършенствате. Но от няколко изключително лоши мисли, ще се освободим отведнъж.
Ето как е.
Въпрос: Един ученик заспиваше по време на груповото изучване. След като другите
му го посочиха, на него не му хареса и спря да идва на груповото изучаване.
Учителят: Тогава не е нужно да го молите да идва на изучаване. Той не е идвал да
изучава Фа, а е идвал да спи. Тогава защо да го молите да идва? Правилно ли е? Да идваш,
за да спиш? Не се нуждаем от хора, които идват да спят.
Не се притеснявайте да има малък брой хора. Дори да има само един истински
самоусъвършенстващ се на едно от нашите места за практика, бих казал, че това не е
лошо. Не се притеснявайте, че има малък брой хора. Ако имахте голяма група хора – да
речем, хиляда души – но дори и един от тях не е истински самоусъвършенстващ се, каква
би била ползата? Това дори би навредило на Фа.
Въпрос: Понякога нашата работа да помагаме на другите не е достатъчно добра,
защото се страхуваме да не направим грешката да интерпретираме Фа.
Учителят: Многократно съм обсъждал темата за помагане на другите. Можете
например да говорите по следния начин: „Разбирам това значение на Фа на нивото, на
което съм – това е, което разбирам на моето ниво. Разбира се, Фа има значения, които са
по-дълбоки!“ Не е проблем да кажете: „Не съм изпълнил изискванията на Фа в определена
област“ или „Мисля, че Фа разглежда определени неща в тази конкретна сфера. Но Фа има
и други вътрешни значения“ – това трябва да се заяви ясно. С други думи, не трябва да се
ограничавате.
Въпрос: Практикуващите все още имат работни места в обществото. Необходимо
ли е да прилагат принципите на обикновеното човешко общество, когато се справят с
проблеми,[свързани с работата]?
Учителят: Работата е работа. Самоусъвършенстването е самоусъвършенстване. Но
подобрението на вашия шиншин чрез самоусъвършенстване ще се отрази във [вашето
справяне със] специфични въпроси на работното място. Също така, ако шефът ви настоява
да направите нещо, може да сте малко по-склонни, тъй като не вие искате да бъде
направено. Ако не го направите, той няма да ви разбере. Но няма да правите големи
грешки. Ако нещо е погрешно, когато го правите, ще се опитате да направите всичко
възможно да го направите правилно и да се справите по свой начин. Всичко зависи от
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начина, по който се справите с него. Мисля, че можете да се справите добре с всички тези
неща, не мисля, че има проблем. Има и друго нещо: някои от нас са толкова загрижени за
собствения си имидж, че не позволяват другите да разберат, че практикуваме Дафа. Те не
позволяват другите да разберат колко са добри. Мисля, че голяма част от това се
причинява от самите хора. Мога да ви кажа, че вече има 100 милиона души, които
изучават Дафа. Това не е малък брой. Вие не сте изолирано явление и няма да ви се
подиграват. И особено в случая на Чанчун, когато се споменат практикуващите Фалун
Дафа, всички знаят, че те са добри хора.
В много региони, когато нашите съкратени работници търсят нова работа, хората
казват: „Ще наема всеки практикуващ Фалун Дафа.“ Не мислете, че сте изолиран случай
или че изпъквате – това не е така. Ние вече създадохме тази среда. Освен това тази среда
се формира в цялата страна.
Въпрос: Има друга чигонг група, която прави своите упражнения до нас и пуска
музиката си силно. Трябва ли ...?
Учителят: Няма значение. Това не изпитва ли също съзнанията ни, за да се види дали
сме повлияни? Когато те пускат своите неща, не влияе ли това на съзнанието ви? В тези
моменти сте изпитвани, за да се види дали сте обезпокоени от това, или дали ще се
ядосате. Така че ние трябва да погледнем навътре за причината и дори да не трепваме,
когато се чуе гръмотевица. Нека си пускат музиката. Когато наистина не сте повлияни, тя
ще изчезне естествено. Това е гарантирано. Ако те го правят нарочно, ако наистина не
можете да се справите добре или ако има много нови ученици, тогава в този случай можем
да намерим ново място. Те мислят, че това място е добро, така че оставете им го. Където и
да практикуваме Фалун Гонг ще се превърне в добро място. Ние преправяме околната
среда, а не я избираме.
Въпрос: Как самоусъвършенстващите се трябва да вършат добре работата си като
лидери?
Учителят: В днешно време на хората с лидерски позиции се случват толкова много
дразнещи неща. Ако всички хора в обществото практикуваха Фалун Гонг, мисля, че щяхте
да можете да вършите работата си много добре, без много притеснения. Ако всеки
мислеше в интерес на обществеността, ако никой не мислеше за собствения си интерес,
ако никой не преследваше неща, които го облагодетелстват, и ако всеки мислеше с оглед
благосъстоянието на другите, помислете всички: какво би било обществото? Разбира се,
ние не искаме от всеки да стане обикновен човек, след като получи Фа. Тук просто
изразявам една гледна точка. Що се отнася до това как трябва да се справяте с нещата,
това са конкретни въпроси, които трябва да решите сами. Трябва да се справите сами с тях
според това, което смятате, че един практикуващ трябва да направи. Можете да сте посговорчиви и по-толерантни към определени неща. Спрямо себе си трябва да сте постриктни.
Въпрос: Как трябва да се справим с нездравите явления в обществото, които
срещамe на работното място?
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Учителят: Не мислете толкова много за неща извън вашия контрол. Ако сте
ръководител и корупционните практики преобладават във вашата организация, тогава вие
сте отговорни за това. Но ако те не са нещо, което се случва на работното ви място, или
ако не сте на пост с определени отговорности за другите в обществото, тогава не бива да
се занимавате с това. Трябва само да сте сигурни, че се държите добре. Това, което
изискваме, е да се държим добре, като започнем от себе си. Ако всеки се уверяваше, че се
държи добре, тогава всичко в обществото би било наред. Докато ако всички се опитват да
контролират другите, то колкото повече хората се опитват, толкова по-лоши неща ще
стават и ще се появяват все повече и повече конфликти. Ако хората не се държат добре, а
вместо това контролират другите, тогава те ще се карат помежду си за това „как ти не си
добър“, „тя не е добра“, или „той не е добър“. Напрежението сред хората ще става все поинтензивно. Неизбежно е да стане така.
Въпрос: Защо някои хора винаги разбират Фа погрешно или разбират Фа по краен
начин?
Учителят: Всъщност е много просто. Това не е нищо друго, освен въпрос каква е
отправната точка на мислене на човек. Тоест когато искате да разберете Фа, каква е
основата на вашето мислене и вашата гледна точка? Когато се придържате към
собствените си привързаности и искате да търсите отговори или нещо, което защитава
нещата, от които не можете да се освободите, разбира се, че ще разберете Фа погрешно.
Ако не мислите за нищо, докато четете Фа, това, което Фа ви казва, ще бъде правилно. Не
се опитвайте да търсите във Фа това, което вие смятате за вярно. Не се опитвайте да
търсите във Фа неща, които ви предоставят оправдания, и не изваждайте нещата от
контекста, за да се защитите. Това е неприемливо и колкото повече четете, толкова пообъркани ще бъдете. Просто зависи от това, коя е вашата отправна точка.
Въпрос: В момента, какъв е най-бързият начин да постигнем Съвършенство?
Учителят: Създадох за хората най-бързия и най-добрия начин за самоусъвършенстване. Ние сме в това най-сложно множество от хора и тази сложна среда ви
позволява да се усъвършенствате бързо. В същото време, днес се преподава толкова
огромен Фа. Този Фа позволява на хората да се подобряват бързо. Колко по-бързо още
искате да бъде? Нищо не може да спаси хората по-бързо от Дафа. Човек, който е изпълнен
с карма, трябва първо да помисли как да изплати кармата си. Не е ваша работа да си
избирате [предпочитан метод].
Въпрос: Винаги мисля, че преписването на книгата на ръка е загуба на време.
Учителят: Тогава мисленето ви е прекалено крайно.
Въпрос: За да преодолеем мисловната карма, освен да използваме силна воля, за да я
отблъснем, има ли други добри начини?
Учителят: Не. Дори ако използвахте ръцете си, за да я сграбчите, не бихте могли да я
издърпате. Няма друг начин. Вашето подобряване и отстраняването на вашата мисловна
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карма идват с повишаването на нивото ви. Самоусъвършенстването е сериозно нещо – не
се случва, както вие искате. Всеки аспект от него е внимателно аранжиран за вас.
Самозалъгването не действа.
Въпрос: След като слоят на най-големите клетки на човешкото тяло се обели, под
каква форма съществуват телата в други измерения?
Учителят: Казвал съм, че човешките същества не умират след края на човешкия
живот. Говорил съм по този въпрос във Фа и съм го обяснил ясно. Когато човек умре,
само слоят от най-големите молекули – човешката обвивка или този слой от молекули на
повърхността – умира и напуска това измерение. Как може да умре истинското ви тяло,
съставено от микроскопична материя? Огънят в крематориума не може да изгори вашата
микроскопична материя, той не може да я достигне. Нека ви кажа, че това не е, защото
човешкият огън не може да ги изгори или човешкият огън не е достатъчно горещ, за да
изгори ядрата. Това е, защото има разлика в измеренията между огъня тук и субстанциите
там. Ето защо огънят не може да ги достигне.
Въпрос: В „Практикуване по зъл път“ Вие казвате, че Великите просветлени
същества са изградили нови вселени въз основа на своите собствени характеристики.
Тогава първоначалните характеристики и новите вселени ...
Учителят: Този космос е изключително обширен и това, което споменахте, се е
случвало във вселените на много нива, но това, което се обсъжда в книгата, не са въпроси
в такова голямо космическо тяло. Не е така.
В космическото тяло има многобройни вселени. Гледайки ги от огромното космическо
тяло, всички те са като прашинки. На различни нива на Фа, различните вселени разбират
Фа на различни нива. Например истинският Фа на определено ниво на Фа няма да бъде
разкрит на съществата. Но характеристиките на Фа, които се проявяват, може да се знаят
от съществата. По същия начин това, което ви казах днес, е само обобщено обсъждане на
това, което ще разберете, когато се издигнете до такова ниво. Няма да знаете истинското
разкриване на това ниво. Следователно, ако съществата на определено ниво са достигнали
там чрез самоусъвършенстване изотдолу (Дафа практикуващите са изключение), те биха
се асимилирали с Фа на това ниво в процеса на повишаване на своите нива в
самоусъвършенстването и щяха да са развили свои собствени неща, които са култивирали.
Например Шакямуни имал „Наставления, Самадхи, Мъдрост“. Неговите Наставления,
Самадхи, Мъдрост съответстват на принципите на Фа на неговото ниво и на Фа на
космоса на това ниво. Следователно той се е издигнал до това ниво. Цялата [му] вселена е
съставена от принципите на неговия Фа – съставена от Наставления, Самадхи, Мъдрост. В
същото време неговият Фа е и еволюционният принцип за всичките им Праведни
достижения (джънгуо). Цялата материя и всички форми се променят заедно с тези негови
неща. С други думи, той не знае, че фундаменталният Фа е този, който истински е отразен
там, но все пак може да знае за неговото проявление. След като се е просветлил до нещата
на това ниво, той може да съществува на това ниво. И е постигнал нещо свое: Статус на
праведно просветление.
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На същото това ниво има и други Буди и Богове. По подобен начин те се просветляват
до други разбирания за Фа принципите на това ниво. Те също така се придържат към
принципите на Фа на това ниво и по този начин се просветляват до собствените си
Статуси на достижение (гуоуей). Същото важи и за други Буди: те също са създали своите
райски места там и са се просветлили до своите Достижения на праведно просветление на
това ниво на Дафа на космоса. Но всеки от тях е различен от другия и все пак всички те
отговарят на стандартите на същото това ниво. След като го обясня по този начин, вече
разбирате, нали? Тогава в този огромен космос явления като тези – явления като тези на
различни нива – са изключително много. Така че във вселена като тази периодите на
формиране, застой и упадък често преминават циклично. Но Фа на цялото ни космическо
тяло никога няма да се промени. Това завинаги ще бъде Фа, който никога няма да се
промени, и никога не се е променял.
Въпрос: Между тези ученици, които са присъствали на Фа семинарите на Учителя, и
тези, които не са, освен че имат различна предопределена връзка с Учителя, различават
ли се и по друг начин?
Учителят: Всъщност позволете ми да ви кажа: вие изобщо не се различавате в своето
усъвършенстване. Много хора, които имат силна предопределена връзка с мен, не са
присъствали на семинарите по онова време. Това се дължи на собствените им
обстоятелства, ситуации и много, много други фактори.
Всички въпроси получиха отговор, като някои повтарящи се бяха отсяти. Някои бяха
повдигнати от обикновени хора и на тях няма нужда да се отговоря, така че те също бяха
отсяти. Говоря вече пет часа. Тъй като това, което слушате, е Фа, на всеки му харесва да
слуша и ако продължим още пет часа, вероятно няма да усетите, че е дълго. Независимо
колко казвам, то е само с една цел: да ви позволи да се подобрите възможно най-бързо и
да се издигнете чрез самоусъвършенстване възможно най-бързо. Повечето от вас в
публиката са асистенти и целта е вие да вършите добре работата си. Що се отнася до
многото въпроси, които имате, и ситуациите в самоусъвършенстването ви, ако ви отговоря
на всички тях, няма да можете да се усъвършенствате. Или дори и да можехте, страхувам
се, че нямаше да се брои. Така че вие сами трябва да се просветлите до много въпроси и
вие самите трябва да се усъвършенствате. Само това е самоусъвършенстване. Често
използвам този пример: да кажем, че сте постигнали Съвършенство и сте се качили горе и
сте видели силни, велики Буди да седят там; великата добродетел, която всеки Буда е
установил, е великолепна. Бихте си задали въпроса как сте се озовали там горе. Ще
осъзнаете, че треперите от безпокойство и дори вие ще знаете, че не ви е там мястото и ще
се спуснете долу по собствено желание. Бихте се почувствали недостойни! Така че в
самоусъвършенстването всеки един от вас трябва да достигне своята собствена сфера и
вие трябва да достигнете до всяко едно ниво стабилно. Самоусъвършенстването е
сериозно! След като си тръгнете днес, не използвайте думите ми, за да ги насочвате към
другите, защото аз ги казах, визирайки вашата ситуация. И не цитирайте думите ми извън
контекста. И не бива въодушевено да казвате на другите: „Чух Учителя Ли да казва това и
това.“ В момента, в който тази ваша привързаност излезе, ставате обикновен човек. Искам
да ви видя да се усъвършенствате гладко и стабилно, така че не искам тези проблеми да се
повтарят.
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Тази среда днес... Наистина не ми беше лесно да пречистя, насред изпитанията и
затрудненията, общата среда на самоусъвършенстване, така че да нямаме проблеми и да
останем на толкова праведен път. Всъщност аз съм способен да направя това – нямаме
материална форма на организация, нито съхраняваме пари или имущество. Добрите неща,
които виждате са, че не сме се ангажирали с изграждането на някаква сфера на влияние в
обществото на обикновените хора и че не безпокоим обществото или правителството –
това е, което виждате. Истината е, мога да ви кажа, че понеже имаме Фа – имаме такъв
всеобхватен Фа – мога да не се ангажирам. Независимо дали го изучавате или не, това е
ваше собствено решение... Нямаме каквито и да било списъци, нито следим личната
информация на някого. Докато се усъвършенствате, ще бъда отговорен за вас. И все пак
този вид отговорност за вас не се проявява в обикновеното човешко общество. Докато се
усъвършенствате, можете да се подобрявате и ако продължавате да се усъвършенствате,
можете да постигнете Съвършенство. Но нищо от това не се проявява в обикновеното
човешко общество.
Причината, поради която вършим нещата по този начин, е да допълним този Фа. Този
Фа е толкова всеобхватен, така че има високо изискване за начина, по който се
разпространява в обикновеното човешко общество. Тоест формата, която приема сред
обикновените хора, трябва да отговаря на изискванията на Дафа. Тогава каква форма
отговаря на изискването на този огромен Фа, така че Той да се разпространява в
обикновеното човешко общество, без да бъде опетнен? Има само една: „велик път без
форма“. Наистина успяхме да направим това. Никаква форма – нямаме никоя от формите
на обикновеното човешко общество. И все пак можем да дадем възможност на хората
истински да се усъвършенстват и истински да се подобряват. Ето как извървяхме пътя си
и ето как го направихме и това е най-добрият начин. Никой не може да открие недостатък
в нас. Дори когато някой се опитва да търси игла в купата сено, той няма да намери нищо
и това е така, защото имаме Фа. Не поставям каквито и да било правила или ограничения.
Всички вие знаете за себе си как да се справяте с нещата.
Що се отнася до вас, асистентите, онези, които ние наричаме „асистенти“, са просто
доброжелателни хора, които не стават известни, нито печелят нещо лично – вие не
печелите лично нищо от това. Заради великодушната си природа вие носите музикален
плеър на местата за практика, за да помагате на другите. Ето какви сте всички вие –
правите това заради великодушната си природа и то е ваше собствено дело. Опитът е
показал, че тази среда е най-добрата за самоусъвършенстването ни. Никой от спасителите
в миналото не смееше да действа по този начин, защото те нямаха толкова всеобхватен
Фа. Всички трябваше да събират учениците си заедно, за да се усъвършенстват, следвайки
правила и предписания. Тъй като днес имаме толкова всеобхватен Фа, ние можем да
бъдем отворени и не се нуждаем от тези правила. Нищо с форма не може да се сравни с
този Дафа. Никакви правила или ограничения не могат да променят сърцата на хората –
единствено Фа може. Ето защо възприехме този подход.
В същото време формата на нашите асистиращи центрове е необходима. Този вид
асистиращи центрове не приемат форма като тази на едно предприятие или на държавна
агенция. Асистентът просто използва дома си и се събира с другите, за да им помогне,
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когато имат въпроси, или за да дискутират. То възприема формата от долу нагоре. Мисля,
че наистина е добре. Мисля, че е прекрасно да разговаряте помежду си за това какво искат
да правят хората или за това да се правят някои неща, за да се разпространява Фа.
Фа конференциите са друго нещо, характерно само за нашия Дафа. След като
достигнем определена точка, ние се събираме на Фа конференция и онези, които са се
усъвършенствали добре, споделят своя опит и разбиране, което ще вдъхнови другите и ще
им помогне да се подобрят. Това е отлично. Това е нещо, характерно само за нас.
Като цяло, вие всички сте допринесли много за този Фа. Разбира се, няма да следвам
протокола и да ви хваля, а и това не е, което вие искате, така или иначе. Това, което
търсите, са заслуги и добродетел, както и повишаването на сферите и нивата ви. Така че
няма да казвам тези неща. Да работите за Дафа е също като да работите за вас самите,
защото сте част от Дафа. Дали сте отговорни към Дафа или сте отговорни към себе си, е
едно и също. Така че няма нужда да казвам много. Аз само се грижа за вас във вашето
самоусъвършенстване на различните ви нива и в процеса на вашето самоусъвършенстване.
Що се отнася до това, как да се справяте с нещата сред обикновените хора, мисля, че
всички вие знаете как. Надявам се, че от сега нататък ще имате по-силен тласък и ще
вършите работата си дори по-добре. Междувременно се надявам, че днешната среща,
която може да се нарече Фа конференция, ще ви помогне да се подобрите значително и ще
ви окуражи значително. Тук може да ви тласкам напред, но вие сами трябва да побързате
да изучавате Фа и да използвате времето си по най-добрия начин, за да изучавате Фа и да
не изоставате. Само това е солиден напредък. Надявам се, че всеки ще продължи да се
усъвършенства прилежно и енергично. Не гледайте просто как другите постигат
Съвършенство – вие също би трябвало да се стремите да постигнете Съвършенство
възможно най-скоро.
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Речник (предоставен от преводачите)
бънти

„вродено тяло“, „оригинално тяло“ или „истинско същество“

Дао

1. Известен и като „Тао“, даоистки термин за „Пътя на
природата и вселената“
2. Просветлено същество, което е постигнало Дао

Дафа

„Великият закон“ или „Великият път“; накратко вместо пълното име на
практиката „Фалун Дафа“ – „Великият път на колелото на закона“

Фа

„Закон“ или „Път“

гонг

„култивационна енергия“

чигонг

Общо наименование за някои китайски практики, които усъвършенстват
човешкото тяло. Чигонг е изключително популярен в Китай през
последните десетилетия.

шиншин

„природа на съзнанието“(букв.), „мисъл“ или „характер“
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