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Преподаване на Фа в Лос Анджелис, САЩ 

Ли Хонгджъ 

25 февруари 2006 г. 

(Ентусиазирани аплодисменти) (Учениците: Здравейте, Учителю! Здравейте, 

Учителю!) 

 

Така, моля, седнете. Благодаря на всички. Рабoтихте усилено. (Ентусиазирани 

аплодисменти) 

 

Неусетно измина още една година. Вече преминахме през шест години, откакто Дафа 

учениците спасяват същества, утвърждават Фа и работят срещу преследването, и сега 

сме в седмата година. Като Дафа ученици, вие сте видели промените в положението на 

Фа коригирането и как обществото гледа на и разбира Дафа учениците и промените в 

тази насока. Промените в цялостното състояние са свързани със ситуацията на Фа 

коригирането като цяло и са директно свързани с огромното влияние, което Дафа 

учениците са оказали в утвърждаването на Фа. Така че, казано с други думи, нищо от 

това, което Дафа учениците са направили, не е било напразно и вие сте постигнали 

огромни неща. Всичко, което сте направили, е очевидно и вие самите сте усетили това. 

С други думи, въпреки че са изминали шест-седем години, в този момент изобщо не 

можете да се отпускате по отношение на онова, което Дафа учениците трябва да правят. 

 

Чрез изучаване на Фа и самоусъвършенстване всички вие съзнавате и сте напълно 

наясно по отношение на това какво трябва да правите. Ние абсолютно не сме някакъв 

вид политическа организация на обикновените хора, нито сме някакъв клуб на 

обикновените хора, създаден за забавление. Това, което правим, 

е самоусъвършенстване и това е процес, чрез който животи се трансформират в 

същества от високо ниво. Това, което казвам е, че тези в аудиторията тук са животи по 

пътя си към божественото. Така че за вас всички неща, които Дафа практикуващите 

правят в утвърждаването на Фа и спасяването на същества, са изключително важни, 

особено в този ключов момент от историята. 

 

Всъщност всичко, което преживявате, е било планирано в далечни, древни времена. Но 

никое от нещата, които се случват сред хората, особено самоусъвършенстването на 

Дафа учениците, не изглеждат напълно като божествени проявления, както биха 

изглеждали в божествените сфери. Ако беше така, тогава боговете щяха да правят 

нещата директно и не би имало такова нещо като Дафа ученици да се усъвършенстват 

или Дафа ученици да спасяват съзнателни същества. От високите до ниските нива щяха 

да бъдат направени някои избори въз основа на това, кой е достатъчно добър и кой не е, 

и толкова – никое от нещата, които се случват днес, нямаше да се състои. И така, както 

съм казвал, тази история на човешката раса е продължила – до степента, до която 

хората по света могат да знаят за това – няколко хилядолетия. Това е много къс период 

от време от гледна точка на историята на Земята; историята преди това също е била 
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свързана директно и косвено с хората днес; и в дори още по-отдалечени времена, на 

предишната Земя, нещата са били репетирани веднъж за това Фа коригиране. Но този 

път е наистина. Всички тези неща бяха създадени за Фа коригирането и за всичко, 

което правят днешните Дафа ученици, въпреки че нещата се проявяват точно както с 

обикновените хора. Само когато нещата са в това състояние, съзнателните същества 

могат да бъдат спасени и само в това състояние на заблуда съществата могат да се 

издигнат, могат да бъдат преценени сърцето и умът на човек и може да се определи 

дали човек е на ниво. Ако изцяло богове се проявяваха в човешкото общество, тогава 

не би могло да се определи кой е достатъчно добър и кой не е, тъй като мислите на 

човек не могат да заемат мястото на действителните му постъпки. Ако нещата се 

правеха по този начин, тогава, щом човешките същества видеха един бог, гарантирано 

е, че биха спрели да имат всякакви лоши мисли, тъй като никаква привързаност не би 

могла да се сравни с бога и така не би могло да се види истинското поведение на този 

човек. С истински, жив бог пред себе си този човек наистина не би имал нищо друго 

освен праведни мисли. Но какво е това същество в действителност? Достатъчно добро 

ли е? След като са преминали през такъв много дълъг период от време, [тези същества] 

трябва да различават всички тези неща в това състояние на заблуда. Същото е вярно и 

за самоусъвършенстването: само когато някой е в заблуда, може да се издигне бързо. С 

други думи, въпреки че степента на заблуда може да бъде различна, само чрез 

преминаване през процеса на съществуване в заблуда човек може да се подобри; без 

заблуда не би имало такова нещо като подобрение. Казвал съм преди, че е много трудно 

богове да повишат нивото си; която сфера утвърди един бог и до която се просветли, 

това е сферата, в която той ще бъде. И защо е така? Защото всичко, което е разкрито 

пред него, е действителността на вселената и вече няма никаква заблуда. Така че за 

него няма такова нещо като самоусъвършенстване и не стои въпросът дали ще се опита 

да постигне по-високо разбиране. 

 

Онова, за което току-що говорих, е за да ви кажа, че без значение колко дълго сте 

преминавали през бурни времена или още колко дълго се изисква, не може да сте 

привързани към времето. Колкото по-необуздано е злото, толкова повече то 

потвърждава величествената добродетел на Дафа учениците в спасяването на всички 

същества; и колкото по-критичен е моментът, толкова повече се потвърждава величието 

на Дафа учениците. Да, вие се усъвършенствате в [тази сфера на] илюзия, така че 

понякога проявявате състояние, в което се отпускате, понякога ви се намесват, а 

понякога много приличате на обикновените хора. Разбира се, това също са проявления 

на състоянията, през които преминавате в процеса на самоусъвършенстване. Ако не 

беше по този начин, това нямаше да бъде самоусъвършенстване и нямаше да се 

усъвършенстват човешки същества – щяха да го правят богове. Разбира се, няма такова 

нещо като бог, който се усъвършенства. С други думи, независимо от всичко, без 

значение дали вашето разбиране за нещата е добро или лошо, дали преминавате дадено 

изпитание добре, или не, и без значение колко свои привързаности сте премахнали – 

всичко това е протичането на вашето усъвършенстване и това са проявления по време 

на процеса. Преминаването на някои изпитания добре и на някои зле е нормално и 

просто защото един ученик прави нещо нередно заради моментно отклонение, или 

един ученик не е прилежен за определено време, или не може да се справи през 

определен период от време, или дори е правил грешки, не можете да кажете, че този 

ученик вече не се усъвършенства или че вече не е достатъчно добър. В действителност 

не са ли всички тези неща проявления в самоусъвършенстването? Само когато се 

разглежда в светлината на самото самоусъвършенстване, може да се види дали сте се 

справили добре, или не, дали сте на ниво, или не, и дали сте привързани, или не. Така 
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че с други думи, тези неща ще се проявяват по време на процеса. Но цялостната 

ситуация на Фа коригирането и всичко, което Дафа учениците правят, са основните 

неща и групата като цяло е праведна и се придвижва напред по много здравословен 

начин. 

 

Знаете ли, прогресът на Фа коригирането се проявява [от време на време] и в по-

голямата си част Дафа учениците действат солидно и неотклонно, съобразно нуждите 

на различните обстоятелства на Фа коригирането. Самоусъвършенстването, разбира се, 

е процес на създаване и завършване на същество. Но противоположното на това е, че за 

онези, които са наистина неподходящи, процесът на самоусъвършенстване е също и 

процес на изличаване. Така, когато дойде определена ситуация, някои човешки мисли 

със сигурност ще се проявят, защото все пак се усъвършенстват хора. Има някои 

относително очевидни промени в ситуацията. Например периодът преди юли 1999 

година беше период за лично усъвършенстване на Дафа учениците, а от юли 1999 

година Дафа учениците се усъвършенстват, като в същото време работят срещу 

преследването. Откакто бяха издадени „Деветте коментара“, някои хора си мислят: 

„Това има ли нещо общо с нашето самоусъвършенстване?“ Някои, които бяха изучавали 

Фа добре и имаха сравнително силни праведни мисли, знаеха, че това преследване е в 

резултат на това, че старите сили използват зла сила сред човешките същества – 

порочната ККП – и че такъв вид преследване може да съществува само при злия режим 

на ККП. Ако порочният режим на подлата ККП не съществуваше, такова преследване 

нямаше да се случи. Колкото и ожесточени да са злите духове, те трябва да използват 

лоши хора да извършват техните зли дела. А обикновените лоши хора в този свят са 

неспособни да предизвикат такова голямо преследване. Поради това, че порочната, 

жалка и абсолютно презряна партия контролира злия режим, факторите на злите духове 

бяха способни да го използват и да причинят това преследване. Но някои хора просто 

не могат да приемат това и съзнанията им са станали замъглени. Но всъщност, защо 

биха станали замъглени съзнанията им? Мисля, че ключовият фактор, който действа, е 

страхът. Така че просто казано, това се дължи на тяхната привързаност и всичко друго е 

оправдание. 

 

Нека сега поговоря за формата на самоусъвършенстване на Дафа учениците
(1)

. 

Всъщност винаги съм ви казвал, че пътят, по който се самоусъвършенстват днешните 

Дафа ученици, е „Велик Път без форма“. Всеки от вас е част от обикновеното 

общество, всеки изпълнява своите функции в обществото, всеки е в своята собствена 

социална среда, всеки има своя професия и всеки има свои собствени обстоятелства. С 

други думи, вашето самоусъвършенстване е изцяло част от обществото и не заема 

никаква специфична форма. Спомням си, че на една конференция за обмяна на опит 

един ученик подаде въпрос на къс хартия, в който попита: „Учителю, нашата форма без 

форма ли е?“ Отсъствието на форма е форма. Така видях, че вие бяхте в състояние да 

мислите за тази идея. (Учителят се смее тихо.) Всъщност нека помислим какво е 

„пустота“? Преди споменах, че много хора смятат, че „празнота“ означава, че нищо не 

съществува. И някои хора са казвали, че „пустота“ означава, че нищо не съществува. 

Ако пустотата означаваше, че там няма абсолютно нищо, тогава какво е самата 

пустота? И ако „празнота“ означаваше, че всичко е изчезнало, тогава какво би била 

празнотата сама по себе си? Ако наистина нищо не съществуваше, тогава и 

концепцията за името нямаше да я има. С други думи, самоусъвършенстването на 

Велик Път без форма е наистина един вид безформена форма. 
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Знаете ли, исторически погледнато, било то Шакямуни, Лао Дзъ, Исус или много други 

Просветлени, или светци, които са преподавали своя Фа или Дао в праисторията, те 

винаги са използвали един от двата подхода. Единият бил да изоставят светския свят и 

да се самоусъвършенстват, а другият бил да възприемат формата, използвана от 

християнството и католицизма. По тази причина и изхождайки от опита от миналото, 

хората са формирали ограничени разбирания за божествените същества и са 

формирали вид култура. Затова щом споменете неща като издигане на едно същество, 

израстване, самоусъвършенстване и така нататък, хората по света мислят за форматите, 

използвани от религиите в миналото и настоящето. Но тези религиозни формати не са 

единствените в космоса и не могат да представят различните Фа, утвърдени от всяко 

едно от безкраен брой божествени същества, или форматите, които всяко от тях е 

използвало, за да постигне това. Броят на боговете дори на всяко едно микроскопично 

ниво е толкова голям, че е просто безчетен, така че как тези два формата биха могли да 

представляват всичко? Те определено не могат. Тогава колко точно формата за 

самоусъвършенстване има? 

 

Чели сте в „Джуан Фалун“, че има 84 хиляди дисциплини за самоусъвършенстване в 

системата на Буда и 3600 дисциплини за самоусъвършенстване в системата на Дао. 

Всъщност това е било казано от позицията на много ограничено ниво, това е 

разбирането на определено ниво и то е било преподавано само до степен, която 

човешките същества са можели да разберат. Знаете, че има Буди отвъд Будите, има 

Небеса отвъд Небесата, има Богове отвъд Боговете. Така че колко голям е космосът? 

Той е просто безгранично и безкрайно голям. Достигайки до точката, до която съм 

достигнал днес в извършването на Фа коригирането, въпреки че вече се занимавам с 

финалните въпроси, най-най-основните елементи, изграждащи космоса, са гигантски 

същества, които съществуват по такъв начин, че дори и за съществата от високо ниво в 

космоса изглеждат несравнимо гигантски и недостижими, камо ли за хората. С други 

думи, има толкова много гигантски същества в космоса и всички Богове имат свои 

собствени начини за установяване на себе си, и всички те имат Фа принципи, които са 

формирали, базирайки се на своите собствени разбирания за космоса. Тук използвам 

човешки език, за да го опиша. Още повече, че има десетки милиони различни, 

гигантски космически системи в космоса. И всички тези гигантски космически 

системи, разбира се, преминават през финалното Фа коригиране на целия космос. 

 

Помислете, ако тези гигантски системи са Богове, няма ли те да се чудят: „Как така се 

предполага, че вие, Будите, сте по-добри от нас? Вие преподавате Великия Фа на 

Космоса според Буда Фа и коригирате целия космос с Буда Фа. Но нашата система не е 

директно свързана с вашата, така че как вие, Будите, можете да коригирате нашия Фа 

тук? Как може боговете от вашата система да направляват неща в нашата система? 

Подходящи ли са тези ваши методи на Фа коригиране за нашата система? Ние имаме 

напълно различни разбирания за начините, по които животите трябва да съществуват, и 

много от нашите разбирания са несъвместими. Как да използваме вашия начин? 

Имайки предвид несъвместимостта, как може да коригирате нашия Фа?“ Космосът е 

невероятно сложен и ужасно необятен, и има големи разлики в начина, по който 

животите съществуват, мислят и разбират живота. Човешките същества смятат, че 

човешките същества са доста добри, но някои Богове мислят: „Човешките същества са 

толкова грозни, вървейки по улицата, люлеейки ръцете си напред-назад. (Публиката се 

смее.) Вижте моите криле и моето подобно на лъв тяло, толкова е 

великолепно.“ (Публиката се смее.) А има дори още по-големи несъответствия между 

нашите разбирания за животите и онези на Боговете в далечните, гигантски системи. 
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[Те могат да кажат:] „Това, което смятате за добро и лошо, е различно тук, така че как 

може Фа коригирането да определи доброто и лошото тук, където сме ние?“ Разликите 

между [самите] същества също са огромни. Великият Закон, който предавам, е 

фундаменталният Велик Закон на Космоса, който обхваща всичко. Просто 

проявлението приема формата на Буда образи и будистки принципи. Те не знаят за тези 

неща и затова мислят по този начин. 

 

Тогава, казано по различен начин, не засяга ли Фа коригирането съществата във всички 

системи? Ако всички те са включени, тогава Боговете в онези системи от същества не 

знаят кои сте вие в действителност, така че ще ви оставят ли да правите каквото си 

поискате? Тъй като това е въпрос, който засяга целия космос, как може те да не бъдат 

замесени? Всяка система има свой гигантски повелител, така че може ли този 

повелител просто да седи там и да гледа? (Учителят се подсмихва.) Всъщност дори 

комбинирайки цялото свое знание, те знаят само за нещата в своите сфери и е 

невъзможно да знаят за неща, които са отвъд тях, неща, които са от по-високо ниво, или 

за окончателните неща. Затова си мислят: „Тъй като този въпрос ни засяга, как можем 

да те оставим да правиш с нас каквото си поискаш? И аз, както другите, имам безброй 

съзнателни същества и аз също искам да опитам да бъда избран.“ Ако [боговете във] 

всички системи в гигантското космическо тяло мислят по този начин, тогава не 

означава ли това, че всички системи са правили нещо по отношение на Фа 

коригирането? Така тази миниатюрно малка Земя стана фокусна точка във Фа 

коригирането. 

 

Често съм казвал, че тази Земя е фокусната точка на Фа коригирането на космоса, но 

никой не може да си представи точно колко огромно е това космическо тяло. Вие 

нямате концепция, достатъчно колосална да го проумеете. То е абсолютно огромно. 

Въпреки това, всички те установиха на Земята начините, по които искаха да се проявят. 

По-специално, човечеството е преминало през десетки милиони години – ще говоря 

само за по-неотдавнашни времена, а не за далечното минало – и без значение колко 

много години може да са били това, след като предишната човешка цивилизация е 

преминала през упадък и унищожение, хората, които останали, влезли в този цикъл на 

човешко съществуване, започнали в условия, при които е нямало ресурси за живеене и 

от там са пропътували до тук, където са днес. На езика на съвременната наука, те са 

започнали от така наречената „Каменна ера“. Но теорията за еволюцията разбира се е 

безпочвена. Във всеки случай историята, която се отнася за съществата от този цикъл, 

се разпростира до близо десет хиляди години и около седем хиляди години се отнасят 

към днешната цивилизация. Тоест историята, свързана с формирането на този цикъл на 

цивилизация, е около седем хиляди години. По време на този процес, как са постъпвали 

съществата и всичко, което се е разигравало в историята, е директно свързано с Фа 

коригирането. Но направеното в древни времена бе просто полагане на основите за 

хората, за да могат да разберат Фа и концепцията за богове, определяше какви би 

трябвало да са хората и какви би трябвало да бъдат човешките мисли и представи и 

[насаждаше в хората] обширните вътрешни значения на култура, която включва как да 

се различава добро от лошо, красота от грозота, доброта от злонамереност и т. н. 

Целостта на древната история на този период беше процес на установяване на 

мисленето на човешките същества и установяване на тяхното поведение. Днес това как 

се държат хората, тяхната концепция за добро и лошо, това, което се смята за добро 

облекло, как хората преосмислят нещата, как се отнасят със своите родители, как 

третират своите приятели и семейства, как се справят с всичко в обществото и как 

разбират природата и света като цяло – всички тези неща бяха установени след дълги, 
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продължителни години. Ако не беше това, умовете на хората щяха да са празни или 

мисленето им щеше да е като на зверове. Ако случаят беше такъв, как щях да 

преподавам Фа днес? Как в този свят щяха да се преродят богове чрез човешки тела? И 

как боговете щяха да гледат на човешките същества? Така че на човешките същества 

трябваше да им се даде процес, чрез който да установят достатъчно разбиране и да 

станат напълно развити. Преминали през това, те станаха днешното човечество. 

 

Но в историята на човечеството, без значение колко хиляди години са изминали, никога 

не е имало нищо, което да прилича на днешното общество. И е така, защото миналото 

бе за полагане на основата, докато днес нещата се разиграват. В миналото човешкият 

живот беше доста прост, независимо дали на Изток или на Запад. Китай през цялото 

време беше главното място, където богове напътстваха и разпространяваха култура. 

Това, че [Китай] е наричан „Средното Кралство“
(2)

 в днешни времена, загатва за това. 

Други места служеха както за публика, наблюдаваща главната сцена на човечеството, 

така и за поддържащи роли. Това бе курсът и целта на историята. Тогава защо в днешно 

време внезапно се появиха всякакви видове култури, теории и социални феномени? 

Това е резултат от нещата на различните гигантски космически системи, проявяващи се 

на най-ниското ниво – човешкия свят, и причината да правят това е, за да могат да 

бъдат избрани. Знаете, че било то в Китай или на Запад, в древното общество, с 

изключение на няколкото главни религии, нито една сфера [на обществото] не е имала 

независима културна система или форма. Например пост ренесансовата музика и 

изящни изкуства, различните теории в съвременната история и как различните 

професии се проявяват в обществото в съвременната история – включително и 

положителното и отрицателното поведение на човечеството – всички те се появиха 

сякаш за една нощ в експлозия от действие. Особено последните близо сто години 

много бързо превърнаха човешкото общество, съществувало хиляди години, в това, 

което е днес. Това е кален човешки свят, много хора обаче са доста доволни от себе си и 

мислят, че науката е донесла прогрес на човечеството. Днешното образование кара 

хората да основат мисленето си единствено на невярната теория за еволюцията и да 

вярват, че човешките същества са еволюирали до това състояние, че обществото е 

постигнало високо ниво на научен напредък и че човечеството е създало своята 

собствена цивилизация – създало е съвременната цивилизация. Това ни най-малко не е 

така. Но резултатът е, че много хора, под влиянието на този тип мислене, се 

наслаждават на научно изобретената така наречена цивилизация. И тези, които са 

образовани от съвременната наука и са атеисти, изглежда са намерили перфектната 

среда, те я намират за така приятна! Така те се отдават на удоволствия до краен предел 

и модерните, изкривени артистични форми изобилстват, карайки това общество да 

изглежда наистина ослепително. 

 

Всъщност боговете никога не са искали човешките същества да живеят така. 

Човешките същества не могат да съзрат процеса на кармична отплата в човешкото 

общество или причината и следствието на нещата, така че не осмислят последствията 

от нищо, което правят, тъй като са слепи за скритите причини. В резултат на това те не 

изпитват чувство на удовлетворение. Всъщност без значение колко кичозно става 

обществото, дори ако нивото на напредък надмине днешното, хората пак няма да са 

удовлетворени. Затова ли боговете са създали хората – за да преследват безкрайно 

нещата? В миналото, когато някой имал хубав кон, се чувствал сякаш е едно ниво над 

останалите. И когато яздел този хубав кон по улицата, хората казвали с възхищение: 

„Ах, какъв великолепен кон! Гледай какъв хубав кон има тоз приятел“. Те имали 

същото усещане както хората днес, когато някой има хубава кола. Но днес, ако някой 



7 
 

язди кон по улицата, хората ще го сметнат за странно, понеже вече нямат тази 

концепция. В наши дни, когато хората видят някой да кара хубава кола, те казват: „Ах, 

каква великолепна кола, колко конски сили, тази кола е чудесна“. Човешките същества 

могат да живеят при различни условия и при все това да имат същите чувства в живота 

си. Ако на хората не им беше даден този модерен начин на живот, те нямаше да знаят 

какво е това състояние. През последните няколко хиляди години, когато хората живееха 

в нормалното състояние, в което човешките същества би трябвало да са, интересните и 

възхитителни неща в живота им все така им даваха чувство на удовлетворение. В 

космоса това е просто нивото, на което се намират човешките същества. В наши дни 

хората имат коли, но когато разберат за летящите чинии, които не изискват енергията, 

която използваме днес и могат да се издигат във въздуха мигновено и за един миг да 

отиват там, където някой иска да отиде, [те ще си помислят], че това е дори още по-

удобно! На този етап кой би искал кола? „За какво ти е кола? Толкова е 

отживяло!“ (Публиката се смее.) Всъщност ако съвременните хора наистина живееха 

по този начин, те и тогава не биха били удовлетворени и биха продължили да 

преследват още по-добри неща. Разбира се, винаги когато човешките същества са 

способни да създадат нещо, това е работа на богове и не е резултат от действията на 

тези човешки същества. Онова, което боговете са дали на човешките същества днес, не 

е било предназначено, за да живеят по този начин. Тяхната цел е да представят 

творенията от своите системи, така че да имат шанса да бъдат избрани. С други думи, 

въпреки че хората преследват разни неща в своите така наречени проучвания, тези 

неща не са придобити чрез стремежите на човешките същества. Хората не могат да 

прозрат през тази заблуда, не могат да видят истината и така в пълна степен се отдават 

на удоволствия в съвременното общество. 

 

Но тези неща не бяха дадени на хората за тяхно развлечение. Боговете никога не са 

искали да превърнат хората в това, което са днес, тъй като целта им бе да демонстрират 

себе си. Някои хора си мислят, че живеят такъв хубав живот, почти като да са в рая; 

разбира се, това дори не се доближава до това, което има един бог. При тези 

обстоятелства хората дори още по-малко ги е грижа за последствията, още по-малко 

вярват в богове и са дори още по-склонни да създават карма и унищожават себе си още 

по-бързо. Днешната индустрия е замърсила околната среда много силно и е 

предизвикала самата материя да се изроди. Това е нещо, което човешкото общество 

никога няма да може да разреши. И то силно е засегнало други измерения в космоса. 

Тъй като космосът е циклична система, нещата, извлечени от съществата в едно 

измерение, по-нататък са извлечени от онези в по-високи измерения. Когато нещо, 

което животите от човешкото измерение извличат, е нечисто, тогава нещата, извлечени 

на по-високи места, всички – ниво след ниво – стават нечисти. Така че отклонението на 

съвременното човешко общество, включително отклонението в неговите представи, е 

повлияло на боговете и е предизвикало дори същества от високо ниво да се отклонят. И 

така, защо Фа коригирането на космоса трябваше да се случи? Разбира се, проявата на 

това отклонение не се ограничава до човешкото измерение. Различни неща са се 

случили дори в гигантски космически тела. Тук говоря само за проявленията в това 

място на човечеството. 

 

Всъщност привидно богатата култура, която се проявява в човешкото общество в наши 

времена, действително бе донесена тук от богове от различни космоси и далечни 

гигантски космически тела. Описано с човешки език, това са начините, по които 

съществата от техните системи поддържат системите. Онова, което те са донесли тук, е 

проявлението на най-ниското ниво – това на човешкото общество, на Фа принципите в 
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техните системи, които определят повишаването или понижаването на нивото на даден 

живот. Ето какво са всички тези неща. Разбира се, с направлението на Дафа тези неща, 

тези форми, могат да позволят на даден живот да се издигне, също както могат да 

накарат живот, който не е толкова добър, да пропадне. Говорех за концепцията за 

„Велик Фа без форма“, което доведе до тази дискусия. Мислили ли сте за факта, че ако 

многото професии и многото области, които виждаме днес, са били донесени тук от 

онези далечни системи от същества и Дафа учениците се усъвършенстват в тази среда, 

тогава с Дафа ученици, самоусъвършенстващи се в различни професии, не е ли това 

като коригиране [на тези системи] с Фа? Не е ли това признаване на тяхното 

съществуване? Не е ли това спасяването им? 

 

Разбира се, няма да ми бъде възможно да оставя на човечеството техните демонстрации 

в човешкото общество. Онова, което спасяваме, са животите в онези системи. Когато 

нещо дойде на мястото, където са човешките същества, нивото [тук] го прави да стане 

много лошо и ниско, така че, разбира се, Дафа и Дафа учениците не могат да 

утвърждават тези ниски форми заради самите тях. Да вземем религиите например. 

Онези, които наистина разбират нещата, използват форматите, приети от тези религии, 

за да се усъвършенстват, докато онези, които не ги разбират, поддържат форматите на 

тези религии. С други думи това, което боговете искат, не са форматите, които 

човечеството използва, а вие да използвате форматите тук и да се извисите. Когато се 

издигате, използвайки тези формати, вие утвърждавате Фа, утвърждавате боговете и 

спасявате съзнателни същества, нали? (Аплодисменти)  Самоусъвършенстването на 

Дафа учениците в различни професии е признаване на съществата в тези системи, а 

това е спасение на всички тези животи. Преди съм ви казвал следното: това, което 

предавам, е Великият Закон на космоса, който обхваща всичко. Помислете тогава, този 

Фа не е ли огромен? Бих казал, че той е толкова огромен, че е безформен; безформен е 

и все пак обхваща всичко. (Аплодисменти) Фа коригирането коригира всички същества 

в космоса и прави всичко възможно да спаси всяко от първоначалните неща, оставени 

тук от боговете. 

 

В началото никой живот не знаеше какво правя. Извънземните животи дори мислеха, че 

съм един от тях. (Публиката се смее.) Никой не знаеше. Затова боговете в различни 

сфери действаха по такъв начин, че игнорираха намесата на старите сили в моето Фа 

коригиране. Така аз казах преди, че съществата в целия космос извършват грехове в 

това отношение. Казвах, че са ми задлъжнели, защото ги спасявам. Този Фа е основата 

на всички животи. 

 

Всъщност всичко в човешкото общество, стига да го избера, може да бъде използвано 

за самоусъвършенстването на Дафа учениците. Вземете например музиката – нещо, за 

което съм говорил и преди. Ако хората са напътствани от Дафа, когато изучават и 

композират музика, те могат да се развиват и да имат вдъхновение и нещата, за които 

ще мислят и които ще видят като нужни, ще бъдат божествени откровения. Така че с 

други думи, независимо в коя област сте, когато сте способни да подобрявате своите 

умения, това е отражение на вашето непрекъснато издигане в нивата. И хората могат да 

видят, че сте добър човек и някой, който усъвършенства своето сърце и ум. От гледна 

точка на човешките същества вие ставате добър човек. В резултат на изучаването на Фа 

и усъвършенстването на вътрешното ви аз вие се справяте все по-добре и боговете ви 

дават мъдростта, която заслужавате, и ви дават вдъхновение, така че да разберете много 

неща, докато учите, да създадете по-добри неща, да подобрите техниката си и да 

достигнете отвъд. Помислете, в човешкото общество това може да се постигне във 
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всяка законна професия, нали? Докато се справяте добре в работата, вие се 

усъвършенствате – не можете ли да се подобрите по този начин? В днешното общество 

можех да избера всякаква форма за формат на вашето самоусъвършенстване и да дам 

възможност на самоусъвършенстването ви да бъде успешно.  (Аплодисменти)  Просто 

не избрах тези неща. Не избрах тези неща за вас. Вместо това избрах формата на Буда и 

да преподавам Фа на космоса в будистки формат. И чрез петте упражнения и начина на 

самоусъвършенстване, който създадох, ви учих да се усъвършенствате, спасявайки 

всички същества, включително всички Буди, Даоси, Богове и човешки същества. Тъй 

като има толкова много формати, разбира се, не можех да избера всички. Избрах 

будистки формат. Но истината е, че това, което преподавам, е Великият Закон на 

космоса. Въпреки че се явява във формата на будистки принципи и Фа и аз го 

преподавах от гледна точка на будистките принципи и Фа, това, което всъщност 

преподавам, е основният Велик Закон на космоса. Пътищата, по които ви карам да 

поемете във вашето самоусъвършенстване, са все от пътищата на великите божествени 

същества на различните космически системи. Всяко едно нещо бива коригирано. 

Всичко е обхванато от този Фа, нали? Такъв е Великият Закон. 

 

Споменах по-рано, че когато бяха публикувани „Деветте Коментара“, някои хора не 

можеха да разберат и казаха: „Не се ли въвличаме в политика, правейки това?“ Но 

какво е политиката? Да предположим, че аз, Ли Хонгджъ, ви напътствах наистина да се 

усъвършенствате чрез политика – бихте ли могли да се усъвършенствате успешно? 

 (Аплодисменти) Бихте могли напълно. При условие, че в процеса на работа 

самоусъвършенстващите се непрекъснато използват Дафа да направлява тяхното 

усъвършенстване и техните усилия да бъдат добри и дори още по-добри хора, и се 

асимилират и каляват себе си в Дафа, тогава те биха се подобрявали непрекъснато, 

непрекъснато биха се издигали и биха могли да постигнат Съвършенство. Ако днес аз 

бях избрал да ви направлявам да се усъвършенствате във формат на крал и негови 

поданици, като вие се усъвършенствате като поданици, бихте ли могли да се 

усъвършенствате по този начин? (Аплодисменти) Абсолютно бихте могли и определено 

бихте могли да постигнете Съвършенство по същия начин. Би било просто въпрос на 

това, как да вървите по този път, как да сте отговорни за всички същества и как да 

давате възможност на съществата да се подобрят. Стига да се следва напътствието на 

този Велик Закон, то би могло да се постигне. Що се отнася до конкретни форми, аз не 

избрах такива. Достигайки толкова далеч днес, не би било възможно да изберем нещо 

друго отначало. Ето как се усъвършенстваме; това е пътят, в който се усъвършенстваме. 

 

Намирайки се сред невежество и заблуда, хората не могат да видят колко огромен е 

този Фа. Ако някой можеше наистина да го види, разиграването на привързаностите му, 

докато се усъвършенства, би било равносилно на извършване на грехове срещу 

боговете. Именно защото хората не могат да видят, те не се броят за грехове. Някой 

може да е по-усърден, докато друг може да има по-слабо разбиране. (Учителят се 

смее.) В тази връзка, формата на заблуда разхлабва [изискванията] за 

самоусъвършенстване. Някои хора мислят: „Би било чудесно, ако знаех всичко и можех 

да видя всичко“. Тогава, в този случай, вашият път на самоусъвършенстване би бил 

толкова тесен, че не би ви било позволено да направите дори и малка грешка. Ако 

станехте напълно просветлени, не биха ви сметнали за някой, който се усъвършенства и 

не биха ви позволили да се усъвършенствате. Преди да започне преследването на 20 

юли 1999 година, някои Дафа ученици бяха в състояние, в което се намираха на високо 

ниво на постепенно просветление. На тях не им бе позволено да се намесят в 

противопоставянето на преследването. Никой не смее да ги преследва и те не се 
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намесиха. Ако те бяха обединили усилия, можеха да спрат това преследване, но те вече 

знаят всичко. Онова, за което говорих току-що, е формата на самоусъвършенстване. 

Сега, след като го дискутирах от тази гледна точка, мисля, че съзнанията ви се 

разшириха, вие бързо успяхте да осъзнаете много неща и сега имате по-добра 

представа колко огромен е този Велик Закон и колко сериозни са вашите отговорности. 

 

След като казах всичко това, бих искал да се върна назад и да поговоря за нещо друго. 

Като Дафа ученици вие имате необикновено минало и би трябвало да имате и 

необикновено настояще. Понякога, докато утвърждавате Фа, вършейки работа за Дафа 

като цяло, или във вашето собствено усъвършенстване наистина съществуват много 

незадоволителни неща. Най-забележителният и най-голям проблем, който не е бил 

разрешен от много време, е и онова, за което боговете ми мърморят в ушите, нещо, 

което ги безпокои най-много. Но аз никога не съм наблягал на това и не съм го 

дискутирал със силни думи. Защо е така? Защото Дафа учениците се нуждаеха от малко 

човешки кураж, докато утвърждават Фа в наши дни. Ето защо не съм говорил за това. 

Исках да запазя тази дискусия за финалното време – исках да говоря за това по-късно, 

когато моментът е по-назрял. Какво е това тогава? Когато Дафа учениците правят 

грешки, не им харесва да бъдат критикувани. Никой не може да ги критикува и когато 

някой го направи, те избухват. Когато са прави, не обичат другите да говорят за неща, 

които биха могли да се подобрят; когато грешат, не искат да бъдат критикувани. Те се 

разстройват веднага щом другите ги разкритикуват. Проблемът става доста 

сериозен. (Аплодисменти) 

 

Защо чаках досега, за да заговоря за това? По-рано, когато утвърждавахте Фа и 

разобличавахте злото, не исках да бъдете прекалено меки, когато вършите нещата; в 

такъв случай, разяснявайки истината щяхте да сте склонни да правите това с по-малко 

от пълната си сила. Би било проблем, ако когато другите направят негативни 

коментари, докато разяснявате истината, вие просто спрете там, без да давате никакво 

обяснение. Сега, когато сте станали зрели и рационални и знаете как да вършите 

нещата, и сега, когато [дискутирането на този въпрос] няма да засегне вашето 

разясняване на истината, говоря за това, което бях спестил до днес. Проблемът, който 

имате с това, сега изпъква доста ясно. Като самоусъвършенстващи се, помислете – 

говорил съм за това в „Джуан Фалун“ и в по-ранното ми преподаване на Фа – казвал 

съм: „Не отвръщайте на удара, когато ви ударят, не отговаряйте, когато ви обиждат“. 

Когато другите ви третират лошо, трябва да отговорите просто с усмивка и нека това да 

е краят. А когато другите са замесени в конфликт и сте само наблюдател, трябва да се 

замислите: „Как мога да се справя по-добре? Ако аз бях в това положение, бих ли 

могъл да контролирам своя шиншин и да посрещна критиките и неодобрението като 

самоусъвършенстващ се?“ Самоусъвършенстването е за вглеждане в себе си. 

Независимо дали сте прави или грешите, трябва да се вглеждате в себе си. 

Самоусъвършенстването е за премахване на човешки привързаности. Ако винаги 

отхвърляте укори и критика, винаги сочите с пръст другите и винаги отблъсквате 

неодобрението и критиките на другите, самоусъвършенстване ли е това? Как може това 

да е самоусъвършенстване? Свикнали сте да се фокусирате върху недостатъците на 

другите и никога не сте приемали сериозно вглеждането в себе си. Когато един ден 

другите успеят в самоусъвършенстването, вие какво? Учителят не се ли надява, че вие 

се усъвършенствате добре? Защо не приемате критика и защо продължавате да се 

фокусирате върху други хора? Защо да не се усъвършенствате вътрешно и да се 

вглеждате в себе си? Защо се дразните, когато ви критикуват? Колко от вас, които 

седите тук, могат да запазят спокойствие, когато някой изневиделица ви посочи и ви 
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смъмри? Колко от вас могат да стоят спокойно и да търсят причината в себе си, 

изправени пред критиката и мъмренето от другите? 

 

Това не е, за да ви обвинявам – не е така, че моите Дафа ученици не са се справили 

добре. (Учителят се посмихва.) Колкото до това сега, то е защото всъщност Учителят 

позволи това малко нещо да остане във вас. Но сега, след като го дискутирах днес, 

отсега нататък вие трябва да започнете да вземате този проблем много 

сериозно. (Аплодисменти) Напоследък някои ученици често ми изпращаха бележки, 

писма или съобщения, казвайки колко не са били прави тези и тези хора (публиката се 

смее) или какви проблеми имат тези и тези хора. Знам какво става – много добре. 

Усъвършенствайте себе си. Не искам средата на Дафа учениците да стане такава, в 

която хората се сочат с пръст един друг. Искам средата да стане такава, в която всеки 

може да приема критика и същевременно да гледа в себе си. Ако всеки усъвършенства 

себе си, всеки гледа навътре и всеки усъвършенства себе си добре, няма ли 

конфликтите да бъдат малко? Това е принцип, който съм преподавал през цялото време, 

от момента, в който започнах да преподавам Фа за първи път. Не е ли така? 

Подобрението за един самоусъвършенстващ се определено не идва от соченето с пръст, 

нито идва от критиката ми към вас като ваш Учител или от това да се сочите с пръст 

или да се критикувате едни други. Идва от вашето усъвършенстване на вас самите. 

Сега, когато Учителят е говорил за това в днешното преподаване на Фа тук, отсега 

нататък вие трябва да започнете да гледате сериозно на този въпрос. (Ентусиазирани 

аплодисменти) 

 

Бъдете подготвени психически (публиката се смее), може да се сблъскате с тези неща 

веднага щом се върнете вкъщи. Но преди да се сблъскате с това, няма да знаете, че то 

идва. (Публиката се смее.) Когато настъпят конфликти, вие няма да бъдете третирани 

като богове, нито пък нещата ще се проявят по някакъв божествен начин. Всички те ще 

изглеждат обикновени и всички те ще имат същата форма, както конфликтите, които 

обикновените хора имат един с друг. И запазването на вашата репутация определено 

няма да е нещо, което ще се вземе под внимание. Освен мен, Ли Хонгджъ, никой няма 

да получи някакъв вид специално отношение. Онова, което се случва, определено няма 

да отиде извън рамките на законите на това ниво. Така че всичко ще се прояви във 

формите, характерни за това човешко ниво. По този въпрос мисля, че тъй като сте Дафа 

ученици, които са изучавали Фа и са се усъвършенствали вече доста време, когато се 

стигне до по-детайлните принципи, вие ги знаете и сте наясно с тях, без да трябва да ги 

дискутирам. 

 

Проблемът е станал доста очевиден. Знаехте ли, че през последните няколко години 

същества от високо ниво постоянно ми мърмореха в ушите за това? Аз обаче не 

отстъпих. Беше ми необходимо Дафа учениците да имат куража да разкрият истината, 

когато утвърждаваха Фа, така че не говорих за това. Исках да избера момент и 

подходяща възможност, за да го направя, за да дискутирам този въпрос. Днес е 

подходящият момент, така че го изтъкнах. Между другото, ще ви кажа, че като цяло 

това нещо стана доста ясно изразено за нас. При някои хора е станало толкова лошо, че 

никой не може да каже и дума за тях. Изглежда, че вече не мога да продължавам, без да 

повдигна този въпрос. Някои хора са станали като кибритени клечки – едно драсване и 

се възпламеняват. Те са като земни мини – една крачка и избухват. [Те действат сякаш] 

„Не можеш да ме критикуваш. Не мога да понеса никаква критика“. Вече не се 

вслушват в никакво изразяване на неодобрение или несъгласие, независимо дали е било 

продиктувано от добри или лоши подбуди, дали е било умишлено или не; те напълно 
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отхвърлят всичко и дори още по-малко се вглеждат в себе си. Това е станало доста 

сериозно. Не ви обвинявам, но отсега нататък всички вие трябва да обръщате внимание 

на това. Трябва да стигнете до положението, в което можете да понасяте критика, без 

значение от кого е. Ако има истина в нея, коригирайте се; а ако не – имайте го предвид. 

Ако можете да стоите спокойно, когато ви критикуват или мъмрят, вие се подобрявате. 

 

Често имаме ученици, които казват: „Някои ученици знаят, че имат определени 

недостатъци и проблеми, но въпреки това няма да допуснат другите да ги критикуват“. 

Разбира се, не предлагам всички вие да започнете да критикувате другите. Но когато 

другите виждат проблем или виждат, че даден проблем може да засегне вашето 

разясняване на истината или че може да възпрепятства съвместната ви работа, те би 

трябвало да го посочат. Моите Фашъни може да ви намекнат чрез устата на друг 

практикуващ. Вие сте преминали през такъв дълъг процес на самоусъвършенстване и 

сте вложили толкова много. Работили сте истински усърдно. Виждам всичко, което сте 

направили. То е наистина необикновено. Но като казвам това, то е нещо, което 

свидетелства на фундаментално ниво дали някой е самоусъвършенстващ се в 

същността си; така че това, което ви кара да не можете да понасяте критика, това нещо 

трябва да бъде премахнато. Дори ако се справяте добре във всички други области и зле 

единствено в това отношение, вие все още не сте самоусъвършенстващ се. В миналото 

самоусъвършенстващите се работеха първо по този въпрос и това определяше дали ще 

бъдат избрани за ученици. Аз правех същото, преди да започне преследването на Дафа 

учениците на 20 юли 1999 г. След 20 юли 1999 г. не съм наблягал на това. Днес отново 

повдигам този въпрос и с това елиминирам за вас физическата субстанция, която се е 

формирала. (Аплодисменти) Но вие трябва да коригирате тенденцията, която сте 

формирали – трябва. Със сигурност обърнете внимание на това! Оттук нататък, който 

не може да приеме критика, не е прилежен; който не може да приеме критика, не 

показва състояние на самоусъвършенстващ се – или поне по този въпрос.  

(Аплодисменти) Ако някой все още не може да мине този тест – казвам ви, че той е в 

много опасно положение, понеже за  един самоусъвършенстващ се това е най-

фундаменталното нещо, то е най-отгоре в списъка с неща за елиминиране и трябва да 

бъде елиминирано. Ако не се освободите от това, няма да постигнете Съвършенство. 

Не позволявайте да стане така, че обикновени хора да вършат работата на Дафа 

ученици. Вие искате да постигнете Съвършенство, не добра съдба. 

 

Ако обикновените хора искат да вършат Дафа неща, могат ли да направят това? Те вече 

са го правили. [Някои хора ще ви кажат:] „Аз извиках „Дафа е велик“ и раздавах 

материали“. Когато обикновен човек прави това, което правят Дафа учениците, но не се 

усъвършенства, ще може ли да постигне Съвършенство така, както Дафа учениците? 

Не, няма да може. Но той, при все това, е направил толкова огромно нещо, и то в този 

критичен исторически момент. Така че как ще се гледа на това същество? Той наистина 

ще получи добра съдба в замяна, неимоверно добра съдба. Надявам се, че тези, които 

седят тук, които са се усъвършенствали толкова дълго, няма да се окажат с добра съдба 

в замяна, нали? (Публиката се смее.) Това, което ви очаква, са неща дори още по-

велики, по-прекрасни и всичко, чието притежание за един живот е наистина 

изключително. Така че самоусъвършенстването на Дафа учениците не е за осигуряване 

на добра съдба като награда. Отсега нататък, наред с взаимодействията си с 

обикновени хора, трябва да направите дълбоки подобрения, когато се отнася до това 

как взаимодействате с други Дафа ученици. Сега, когато казах всичко това, трябва да го 

приложите и да го направите реалност. (Ентусиазирани аплодисменти) 
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Ще кажа нещо набързо. Напоследък съществува един въпрос и той се отнася до Дафа 

учениците в други региони, освен бележития случай на Северна Америка... много Дафа 

ученици бяха въвлечени в продажбата на билети и подготовката за Китайската 

новогодишна гала на „Ню Тан Дайнъсти Телевижън“ (НТД ТВ, бел. пр.). Времето беше 

студено, така че това, което направихте, беше тежък труд, а вие вложихте сърцата си в 

него. Видях, че за да рекламират продажбата на билети, Дафа учениците изнасяха 

представления по улиците, носейки тънки дрехи в смразяващия студ. Може би защото 

всички го правехте, не се замисляхте много над това. Но в очите на боговете беше 

различно. И като ваш Учител аз също бях доста трогнат. Вие сте удивителни. 

Говорейки за това, ще кажа защо глобалната Китайска гала е толкова важна. Осъзнавате 

ли колко значими неща зависят от Китайската новогодишна глобална гала? 

 

Порочната ККП винаги е използвала сценичните изкуства като инструмент за 

популяризиране на партийната култура и за промиване на съзнанията и 

индоктриниране на китайския народ. Хората от континентален Китай всички знаят, че 

всяка година тя поставя онзи спектакъл „Пролетен фестивал [на ККТВ]“ и че всички 

програми възхваляват злата Партия и са силно политизирани. Но Китайска 

новогодишна гала на НТД ТВ е дори още по-голяма – тя се нарича „Китайска 

новогодишна глобална гала“. „Глобална“ – това разбира се включва и континентален 

Китай. Така че помислете, не е ли това нещо огромно? „Глобална“ означава 

международна. А ако е международна, тя трябва да е от международен калибър, нали 

така? Нашите ученици са наистина забележителни, имайки предвид как успяха да 

представят галите от изминалите няколко години така добре и да постигнат такова 

високо качество. Без значение какво беше качеството като цяло или какви бяха 

индивидуалните представления, най-малкото хората не можаха да намерят никакви 

забележими недостатъци. (Учителят се смее.) (Публиката се смее, аплодира.)  

Реакцията беше много положителна. Затова изискванията са високи за всеки от 

изпълнителите, хореографите и режисьорите, композиторите, оркестрите и т. н. Така 

че, по отношение на определени неща, ние трябва да започнем с най-основното. Освен 

това, както знаете, съм казал нещо преди: било то цялостният ефект от галата, песен, 

която е изпята, или изсвирена музикална нота – всички тези неща, които Дафа 

учениците правят, имат ефект на утвърждаване на Фа в други измерения. Излъчената 

енергия е доста силна и разгражда злото. Друго нещо е, че хората в бъдещето ще 

следват това, което правят днешните Дафа ученици. Дафа учениците поемат водещата 

роля в оставянето на определена култура за бъдещите хора и пречистват злата партийна 

култура, не е ли така? Ето защо подлата ККП е толкова озлобена и се опитва да създава 

проблеми. Представленията имат прекия ефект да утвърждават Фа и да спасяват 

съзнателните същества. Следователно тяхното въздействие е доста значимо и 

последиците от тях са доста добри. Ако можехме да правим това без прекъсване, 

вместо да имаме само няколко представления както сега, ако можехме да поставим 

повече представления, тогава помислете колко съзнателни същества биха били 

спасени! Осъзнавате ли, че когато онези, които са гледали галата, излязат от театъра, 

всякакви лоши мисли, които са имали, са се разтворили? Всичките им лоши мисли са 

изчезнали. (Аплодисменти) Ето защо хората я намират за толкова могъща. 

 

Това е всичко, което ще кажа. Разбира се, знам, че искате да чуете повече. (Учителят се 

подсмихва.) (Аплодисменти) Знам, че в този период имате много въпроси в 

самоусъвършенстването и има различни мнения сред нашите ученици. Сега ще отделя 

известно време, за да отговоря на вашите въпроси. Можете да предадете листчетата с 

въпросите си. (Аплодисменти) За да можем да разрешим някои конкретни въпроси тук, 
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бих искал да помоля учениците, които искат да предадат листчета с въпроси, да 

преценят въпросите си и да помислят дали би трябвало да бъдат зададени. (Учителят 

се подсмихва.) Иначе може да предадете цяла купчина с листчета и няма да можем да 

минем през всички тях. Сега можете да предадете листчетата си. 

 

Ученик: Ние разясняваме истината и изобличаваме злото от позицията на човешките 

права, като редовно изпращаме имейли до широката общественост, правителствa и 

организации в различни страни, и резултатите са много добри. Вече имаме база 

данни, която съдържа милиони имейл адреси. Някои хора считат, че този ценен 

източник трябва да се използва предимно за постигане на главната ни цел, която е 

разясняване на истината и изобличаване на злото, докато други мислят, че този 

ресурс трябва да се употреби максимално, като го използваме, за да изпращаме и 

други неща, като съобщения за събития, обяви, промоции за Галата и комуникации за 

дейности, свързани със застъпничеството за човешките права в Китай и т.н. Това е 

конкретен въпрос, но е много важен, защото нещата биха довели до отрицателен 

ефект, ако не се направят както трябва. 

Учителят: Най-напред трябва да сте наясно с това, което правите днес. Вие спасявате 

съзнателни същества, така че неща, които не са свързани със спасяването на съзнателни 

същества, не са сред нещата, които трябва да правите. След като веднъж сте казали на 

хората фактите за преследването на Дафа практикуващите и за Дафа, другите неща не 

са толкова важни. 

 

Разбира се, тези конкретни въпроси би трябвало да се разглeждат случай по случай. Да 

ги мотивирате да се присъединят към движения на обикновените хора за защита на 

човешките права не е отговорност, която Дафа практикуващите имат. Медията, която 

управлявате може да се съсредоточи донякъде върху такива дейности, да осигурява 

информация на обществеността и да изобличава злата ККП. Но трябва да сте наясно с 

едно нещо. Целта на вашето съществуване не са усилията за застъпничество за 

човешките права, а по-скоро усилията за застъпничество за човешките права се 

случват, за да помагат на Дафа учениците в утвърждаването на Фа. (Аплодисменти) 

Трябва да спазвате приоритетите си! Ако промотирате билети за Галата, това разбира се 

има за цел да им помогне да научат за Дафа и за Дафа учениците. (Учителят се 

усмихва.) 

 

Ученик: Имаме идея. Мислим да направим документални филми за съвременен Китай 

и съвременната история на Китай, които бихме могли да популяризираме и бихме го 

направили, за да поправим погрешните мнения, които хората имат за историята.  

Учителят: Да, знам за тези неща. Можете да започнете да ги правите. 

 

Ученик: Как можем да определим кои са правилните исторически материали и да 

извлечем правилните заключения от тях? 

Учителят: Когато става дума за исторически факти, ако има документални филми [на 

които да се позовете], би било най-добре, защото те не са фалшиви. Ако научите за 

нещата чрез събиране на документи от различни източници, тогава мисля, че ще 

стигнете до най-правилните заключения. Едно нещо, което трябва да имате предвид е, 

че нещата, които злата ККП публикува са фалшиви, така че не трябва да им вярвате. 
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През всичките тези години злата Партия заблуждава китайския народ, заблуждава 

обикновените граждани.  

 

Ученик: Ние получихме много положителни отзиви по време на разясняване на 

фактите и изобличаване на злото пред граждански сдружения сред широката 

западна общественост. Някои хора попитаха какви конкретни действия биха могли да 

предприемат. По тази причина създадохме фондация на съвестта, за да могат да се 

включат съзнателни хора, които не са практикуващи, но искат да ни подпомогнат. 

Имаме въпрос: ако някой иска да дари средства на потърпевши Дафа ученици, как да 

дадем тези дарения на такива ученици и да координираме нещата? И как да 

процедираме при събирането на дарения и средства в бъдеще? 

Учителят: Аз говорих за това още в самото начало, когато преподавах Фа. Казах, че 

когато се усъвършенствате в Дафа, не може да събирате пари или да трупате 

материални неща; да правите това само ще подхрани привързаности, което изобщо не е 

добре за вашето усъвършенстване. Освен това вие се усъвършенствате сред 

обикновеното общество, така че няма нужда да бъдете издържани от обикновените 

хора. Разбира се, имаме някои Дафа ученици, които са монаси или монахини, но 

тяхната ситуация е изключение. Тук единствено говоря за нещата като цяло. Така че 

при тези обстоятелства аз абсолютно забранявам всякакво събиране на средства – не 

можете да искате или да събирате средства от учениците, нито може да привличате 

средства от обществеността, както правят други религии. Ние не правим нито едно от 

тези неща.  

 

Но ситуацията се промени след началото на преследването на 20 юли 1999 г. Дафа 

учениците имат нужда от средства, за да разясняват истината и да спасяват съзнателни 

същества, но техните лични доходи са ограничени, а преследването продължи много 

време. Изискват се много пари за решаването на този проблем и за изобличаване на 

преследването. Най-малкото имате нужда от средства, за да печатате листовки. А 

телевизионната мрежа, радио станциите и вестниците, всички изискват стредства. 

Много други неща, много проекти също изискват средства. При това положение казах 

на Дафа учениците, които отговарят за определени проекти, че може да искат 

спонсорство само от правителствата на някои страни, различни фондации или големи 

корпорации. Но в действителност старите сили яростно пречат на нещата в това 

отношение. През последните няколко години има голям интерес към инвестиране в 

Китай и много държави са инвестирали там, така че те не смеят да дадат финансова 

помощ на Фалун Гонг, защото се страхуват, че ККП може да причини проблеми на 

техните компании. Изглежда, че те пренебрегват съвестта си, когато финансовите им 

интереси са изложени на риск. Когато случаят е такъв, е много трудно да получим 

средства от тях. 

В процеса да разясняват истината много от учениците ни установиха, че наистина има 

някои много добри хора, които щом научат за злото на това преследване предлагат да 

дарят пари на учениците. Какво да направим в тези случаи? Пак ще ви кажа същото 

нещо: опитайте всичко възможно да не искате дарения от обществеността, не го 

правете. Ако някой искрено настоява да направи дарение – тогава може да го приемете 

и можете да го използвате там, където има най-много нужда и липсват средства. 

Толкова за това. Не ви съветвам да го правите, но ако някой искрено настоява да 

направи дарение, тогава може да му се види странно, ако не го приемете. В този случай 
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го приемете. Понякога може да спасите хората само когато нещата, които правите, са 

разбираеми за тях. Така че ако наистина се натъкнете на такава ситуация, тогава просто 

приемете [дарението]. 

Но се уверете, че няма да се отнесете неправилно със средствата. Знам, че имахме 

проблеми с управлението на средствата за някои проекти и на някои места. Но не искам 

да се впускам в това. Ако имате проблем в това отношение, струва ми се, че не искате 

вече да се усъвършенствате. Всички богове ви гледат. Ако самоусъвършенстващ се има 

този проблем, това е изключително сериозно.  

Ученик: Как да се отнасяме правилно към връзката между правозащитните усилия на 

хората, насочени към прекратяване на преследването и насърчаването на хората да 

извършат „Трите оттегляния“?
4
 

 

Учителят: [Чрез насърчаването на] „Трите оттегляния“ вие спасявате хора, спасявате 

съзнателни същества и спасявате хората в континентален Китай. Това не е проблем 

извън континентален Китай. Както казах, когато целият порочен източноевропейски 

комунистически блок се срути, хората направиха каквото трябваше – те го накараха да 

се срути. Хората в континентален Китай трябва тепърва да предприемат такова 

действие, така че за да се изчистят, те трябва да се откъснат от злите организации на 

ККП. 

Както казах по-рано, правозащитните движения са дело на обикновените хора и Фалун 

Гонг абсолютно не е политическа група. Трябва да сте наясно с това в съзнанието си: 

дали ще са онези от континентален Китай, които преминаха на добрата страна, или 

онези, които излязоха напред и говориха открито за  Фалун Гонг – това е, защото 

боговете са аранжирали те да помогнат на Дафа учениците и определено не е така, че 

Дафа учениците се предполага да помагат на тях. Няма проблем, ако нашите медии им 

отделят повече внимание и показват загриженост за тях. Но не трябва да обърквате 

приоритетите си, нито да се обърквате какво трябва и какво не трябва да правите. 

Трябва да сте наясно с тези неща! Ние не сме политическа група на обикновените хора, 

така че не може да се посветите изцяло на тези неща. Но можете да използвате вашите 

медии, за да ги отразите и да изобличите преследването. Разбира се, някои хора бяха 

директно преследвани, защото излязоха напред и говориха открито за Фалун Гонг. В 

такъв случай може да отделите повече внимание и да отразите по-подробно тези 

истории; по-специално трябва да следите за тяхната безопасност. Няма проблем да 

правите което и да е от тези неща. Важното е, че трябва да сте наясно – слушайте сега 

внимателно – че е добре да им помагате да правят определени неща, но трябва да сте 

наясно, че тези неща са се случили с цел да помогнат на вас и че 

самоусъвършенстването и спасяването на съзнателни същества са  първостепенни и 

най-важни за вас. (Аплодисменти) 

 

Ученик: Може ли формулите на петте упражнения да бъдат преведени на други 

езици? 

Учителят: По-рано, когато работеха върху превода на английски език, аз казах, че 

формулите за Фа коригирането не трябва да се превеждат. Защо тогава не могат да се 

превеждат? Формулите за Фа коригирането са свързани със звученето в космоса, много 

фактори в космоса и послания в космоса. Само чрез тяхното произнасяне и активиране 
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ще се генерира огромният ефект, който идва от интензивната подкрепа на космоса. Те 

няма да имат този ефект, ако звученето се промени. Боговете ги разбират. Те знаят 

какво произнасяте дори когато го правите беззвучно и само си го помислите. Ако 

искате да има директен ефект обаче, няма да стане [освен ако не произнесете 

правилния звук]. Затова съм ви казал да не ги превеждате.  

 

Всъщност, както казвам от доста време, китайската култура е култура, която боговете са 

предали сред човешките същества. Тя е полубожествена култура. Затова много 

елементи от тази култура имат дълбоко съдържание. За разлика от нея, езиците и 

писмеността на други етнически групи не съществуват в небесата. Но китайските 

йероглифи са много близки до тези в небесата. Начинът, по който се пишат, е същият 

като този в небесата, но комбинациите от щрихи са различни. Писмените форми на 

езиците на другите етнически групи не съществуват в небесата. Когато хората видят 

небесни божества да показват определени неща на човешките същества, като пишат 

нещо за тях на езиците на съответните етнически групи, това всъщност е случай, когато 

божествата преобразуват за човешките същества неща в думи, които те могат да 

разберат, това е всичко. Бидейки полубожествена култура, китайската култура не е 

изцяло божествена, нито е изцяло небожествена – ето как е.  

 

Ученик: Професиите, които Дафа практикуващите не упражняват, няма да 

съществуват [в бъдеще], нали? (Публиката се смее.) Като тайни агенти например? 

(Пубилката се смее.) 

Учителят: Правилно, както казах преди, в бъдеще тайните агенти няма да съществуват 

– тяхното бъдеще е анулирано. (Aплодисменти) А за това дали ще съществуват други 

професии, доколкото знам, изглежда, че Дафа ученици всъщност има във всички 

професии. Знам, че има ученици на президентско ниво и че има ученици с много висок 

социален статус; просто те вършат нещата различно. Дафа учениците в континентален 

Китай са във всички занаяти и професии, във всяка професия има хора, 

усъвършенстващи се в Дафа. 

 

Ученик: След като злият призрак на комунизма се появява за първи път в Парижката 

комуна, дали корените му все още са там? По-точно, съществува ли все още в Париж 

и Франция? И какво влияние има понастоящем?  

Учителят: Неговите корени не са там; корените му бяха в Китай, но вече са 

изкоренени. Целият зъл призрак на ужасяващата Партия, целият червен, зъл дракон 

вече е разгромен. А факторите, които отдавна е изградил в съзнанието на хората и във 

всяка културна сфера – всички тези неща също се изчистват, те са в процес да бъдат 

изчистени. Що се отнася до [влиянието му] в други страни, той няма пряко въздействие 

в страни, които не са [управлявани] от злата Партия. 

 

Ученик: Може ли да помоля да ни кажете повече за ролята на уебстраницата 

Минхуей и по-специално за ролята на нейния еквивалент на много други езици? 

Учителят: Основната характеристика на Минхуей е, че публикува предимно фактите 

за преследването на Дафа учениците в континентален Китай. Тези публикации са 

информация от първо лице, която изобличава злото и повече от 99 процента -  дори до 

100 процента - от публикуваната информация е достоверна. Тя е различна от другите, 
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конвенционалните медии. Можете да преведете фактите [които публикува] на различни 

езици и да ги публикувате в интернет. Ако имате способностите и ресурсите, можете да 

го направите и да създадете Минхуей уебстраници на различни езици, така че хората от 

целия свят да могат да виждат ежедневното съдържание на Минхуей. 

 

Ученик: Възможно ли е старите сили да внедрят негативни същества в Помощните 

духове (Фу Юеншън) на Дафа учениците? 

Учителят: Не мислете за тези неща твърде много. (Публиката се смее.) Вярно е, че 

старите сили са се възползвали от всяка възможност, която са имали. Те са направили 

ужасяващи неща дори на Дафа учениците, които истински съм напътствал и водил в 

историята. Въпреки това, докато Дафа учениците могат да следват изискванията за 

утвърждаването на Фа и изискванията на Дафа, няма да има проблеми. 

 

Ученик: Ако е възможно, правилно ли е Дафа учениците около такъв практикуващ да 

изпращат праведни мисли заедно, за да отрекат и да елиминират напълно тези неща? 

Учителят: Това е нещо, което вече е включено, когато изпращате праведни мисли и 

пречиствате себе си от лоши фактори. Започнахте да правите това преди доста време. 

 

Ученик: Може ли да помоля Учителя да поговори за ефекта, който имат 

механизмите, поставени от въртящия се диск на старите сили върху усилията на 

Дафа учениците да спасяват съзнателни същества? 

Учителят: Има въртящ се диск във всяко измерение и въртящите се дискове всъщност 

са проявление на Фа на предишния космос. Те се движат от микрокосмоса до 

макрокосмоса, т.е. тези въртящи се дискове се движат през измерения от тези, 

направени от микроскопични частици, до тези, съставени от най-големите частици, 

които са на повърхностното ниво. И те имат ос. Това е проявление на Фа на предишния 

космос. В бъдеще няма да е така. (Учителят се усмихва.) Ето защо можех да кажа за 

това на съзнателните същества. Но те направиха специален въртящ се диск за Фа 

коригирането, и във всяко измерение направиха определени неща тайно. Тe дори 

включиха и хората по света и поставиха този тип въртящ се диск в телата на хората. 

Ето защо, когато [въртящият се диск] се движи, се случва промяна в състоянието на 

нещата за човешките същества на земята. Това е точно защото тези неща са в действие. 

По време на Фа коригирането всички тези неща са в процес на изчистване, така че 

повече няма да играят решаваща роля. 

 

Ученик: По какъв начин зрелостта, постигната в процеса на закаляване на Дафа 

учениците като цяло, е свързана със завършека на Фа коригирането? 

Учителят: От начина, по който са нещата в момента, изглежда, че те всъщност 

напредват едновременно. 

 

Ученик: Ако зли тайни агенти проникнат в домовете ни, може ли да се отбраняваме? 

(Публиката се смее.) 



19 
 

Учителят: Да, можете да се отбранявате. Всъщност, когато имате много силни 

праведни мисли, дори можете да ги обездвижите. (Аплодисменти) Но ако вместо това, 

като самоусъвършенстващ се, съзнанието ви е нечисто и нямате праведни мисли и се 

страхувате вътрешно, тогава няма успеете да постигнете това.  

 

Ученик: По какъв начин Небесният оркестър спасява съзнателни същества? Бихте ли 

ни дали конкретни насоки за това? (Публиката се смее.) 

Учителят: Тъй като се интересувате, ще ви разкажа за това. (Аплодисменти) Знаете, че 

когато Небесният оркестър взе участие в парадите в кварталите Чайнатаун (Китайският 

квартал – бел.прев.) и във „Флашинг“ в Ню Йорк, и в двата случая видях следната 

сцена: докато оркестърът свиреше, енергията, която излъчваше, беше огромна. Дали 

чрез излъчената енергия, чрез звуците, които произвеждахте или чрез самата музика и 

нотите, всички те имаха ефект на утвърждаване на Фа и изпращане на енергия. В този 

ден по време на парада в Чайнатаун безброй божества във всяко измерение на небесата 

– богове, изпълващи небето, удряха военни барабани. И множество, много небесни 

войници и генерали бързаха напред. И енергията, излъчвана докато Дафа учениците 

свиреха на духовите инструменти, беше много силна. Виждали сте във филмите, че 

взривните вълни, произведени при екплозията на атомната бомба са огромни, нали? Е, 

[излъчената енергия] беше дори по-мощна от това. (Аплодисменти) Това е, защото 

съставните елементи на енергията, излъчвана от Дафа учениците, бяха по-големи от 

атомите, и частиците на всяко ниво от нея бяха много мощни. С други думи, в момента, 

когато излезеше звук, ярка светлина покриваше голяма площ. Минава известно време, 

докато свърши експлозията от атомна бомба, и после взривните вълни образуват 

огромна буря от прах, нали така? И районът се изчиства едва след като бурята от прах 

утихне. [В нашия случай], районът се изчисти мигновено. И след това далеч от ярките 

светлини имаше огромно количество пушек и прах от взрива, и докато музиката 

продължаваше да свири, светлините бързо се увеличаваха. Много бързо районът отново 

се изчисти и пушек и прах продължаваха да се издигат в далечината. Докъдето и да 

достигаха ярките светлини, ставаше чисто.   

 

Затова, когато оркестърът продължи в парада по улиците, многото хора, които го 

гледаха – а аз гледах мислите на тези хора – всъщност бяха вцепенени. (Публиката се 

смее.) А китайците просто гледаха безизразно. Умовете им бяха празни. „Какво става?“, 

[чудеха се те]. Лошите им мисли всички бяха прочистени и след това те започнаха 

отново да мислят (аплодисменти) и си казаха „О, Фалун Гонг е толкова удивителен!“ 

(Публиката се смее.) Някои хора казаха: „О, как  Фалун Гонг изведнъж сформира 

толкова голям оркестър в САЩ?“ (Публиката се смее.) Той се счита за голям оркестър 

дори в САЩ. [Хората усетиха, че] от нищото се появиха толкова много хора, които 

свиреха на всички тези духови инструменти! И особено забележително беше, че 

оркестърът беше съставен предимно от китайски лица. Имаше малък брой Дафа 

ученици от Запада, така че повечето от лицата бяха китайски. И така, всички китайци в 

Чайнатаун си мислеха за него, след като го видяха, и всъщност усетиха, че [оркестърът] 

допринася за добрия имидж на китайците. (Публиката се смее.) Тоест 

антагонистичните неща в техните съзнания бяха изчезнали. Мислите, които играеха 

отрицателна роля, бяха изчезнали. [Оркестърът] действително имаше този ефект. Това 

е, що се отнася до китайците [сред зрителите]. Това беше доста необикновена гледка 

също и за западните зрители – те никога не бяха виждали нещо подобно. [Те 

почустваха] как от нищото се появи огромен оркестър с толкова много китайски лица! 

Много хора аплодираха и викаха „Бис“. Така че ефектът беше огромен.  
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Разбира се, в оркестъра има Дафа ученици и от други етнически групи и те също са 

забележителни, тъй като Дафа учениците са едно тяло. Когато учениците, които 

участваха в оркестъра свиреха, те самите всъщност бяха развълнувани. Те усетиха, че 

това беше наистина свещено. 

Ученик: Може ли Галата следващата година да направи международно турне? 

Учителят: Нещата през следващата година ще зависят от ситуацията. Ако нашите 

финансови възможности не са достатъчно големи, няма да може да се осъществи. Сами 

знете, че е много скъпо да пътуват сто или няколко десетки души. 

 

Ученик: Тъй като някои политици в западното общество са повлияни от ККП, 

действията им не са добри. Когато им разясняваме истината, може ли да им кажем, 

че действат повече като политици от ККП, вместо като политици от демократична 

държава? 

Учителят: Разбира се, няма проблем. Трудно е да се каже кого може да контролира 

злата ККП. Това може да бъде западен политик или китайски политик. Когато 

мисленето им съвпада, ККП ще го/я контролира. 

 

Ученик: Трябва ли да вярваме, че Фа ще ни даде мъдрост? Има ли смисъл да ходим на 

обикновени курсове? Наскоро се натъкнах на някои проблеми с моя писмен проект. 

Чудя се дали трябва да подобря писателските си умения или има други причини. 

Учителят: Ако това, което създавате, е на правилния път, ще има по-малко трудности, 

ако не е на правилния път – ще бъде по-трудно. Или, когато има проблем с вашето 

разбиране за нещо, ще има повече трудности, а когато във вашето разбиране няма 

проблеми – няма да е толкова трудно. Със сигурност е така. Дафа учениците 

предизвикаха много чудеса. Можете да изучавате определени неща. Това, разбира се, не 

е проблем. Но ако имате намерение да прекарате много време - да речем месеци или 

години, за да учите нещо и след това  се върнете, за да утвърждавате Фа, бих ви казал, 

че дотогава нещата ще са приключили. (Публиката се смее.) И ще сте го научили 

напразно. Ето защо мисля, че когато става дума за определени въпроси, трябва да 

премислите нещата и да ги прецените сами. Като сте Дафа ученици трябва да мислите 

за тези неща от гледна точка на самоусъвършенстващи се. 

 

Ученик: „Деветте коментара“ важни ли за виетнамския народ? Трябва ли 

виетнамците да се откажат от комунистическата партия? 

Учителят: Било във Виетнам, Куба или Северна Корея – когато китайският 

комунистически режим падне, те също ще паднат. Тяхното съществуване беше уредено, 

за да подсили малко духа на ККП. Ако ККП беше наистина оставена сама за себе си, 

тези хора [от ККП] нямаше да могат до такава степен да надигат глави пред света. Факт 

е, че това е подредба на старите сили. Това, което е важно за Дафа учениците, е 

собственото им усъвършенстване; тъй като подлата ККП започна да преследва Фалун 

Гонг, затова Дафа учениците, в отговор на това преследване от подлата ККП, я 

изобличават и разясняват истината за преследването. Коренът е в Китай. Когато 

факторите на ККП се разпаднат, всички останали ще се разпаднат. Няма нужда да 
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правите конкретно нищо за тях. Въпреки че всички те са общества под контрола на 

злата ККП, там няма преследване на Дафа ученици. Така че няма нужда да ги 

превръщате в приоритет. В бъдеще, когато ККП се срине, всички те също ще се сринат 

и с тях ще бъде свършено. Така че сега няма да ги закачаме. 

 

Ученик: Много Дафа ученици  създадоха голям брой прекрасни артистични неща като 

музика, поеми и песни. Може ли да ги представим на широката публика, след като ги 

пооправим и доусъвършенстваме? 

Учителят: Това разбира се е добра идея. Ако всички хора започнат да пеят нашите 

песни или музика, не би ли било чудесно? Ако много хора по света, включително тези в 

континентален Китай започнат да носят тениски с „Фалун Дафа е Велик“ на тях, бих 

казал че злата ККП наистина ще се чуди какво да направи. (Публиката се смее.) Някои 

хора предложиха надписите „Фалун Дафа е велик“ или „Оттегли се от Партията“ върху 

китайските ренминби
5
. (Публиката се смее.) Аз мисля, че това е великолепна идея. 

(Аплодисменти) Не можеш да изхвърлиш пари и не можеш да ги унищожиш. 

(Публиката се смее.) 

 

Ученик: Всички Дафа ученици от областта Хaйдиeн в Пекин изпращат поздрави на 

Учителя. Учителю, много ни липсвате! (Учителят: Благодаря!) (Аплодисменти) 

Учителю, уверяваме Ви, че непременно ще вършим трите неща добре и ще отговорим 

на очакванията на нашия уважаем Учител!  (Учителят: Вярвам ви!) (Аплодисменти) 

 

Учителят: Ако това беше казано преди няколко години, щях да чувствам, че учениците 

искат да ме ободрят. (Учителят се усмихва.) Сега чувствам, че е истина и го вярвам. 

 

Ученик: Как бихме могли по-успешно да спасяваме хомосексуалисти? 

Учителят: Те са съзнателни същества, така че ги спасявайте както всички останали 

обикновени съзнателни същества. Спасете ги, ако можете и се отнасяйте с тях както с 

всеки друг. Колкото повече се отнасяте към тях като към специална група, толкова по-

малко ще сте в състояние да ги спасите. Просто ги спасявайте, както бихте спасили 

всякакви други хора. Спасете ги, ако можете. Ако не можете, тогава не можете.  

 

Ученик: В едно записано преди видео с инструкции за упражненията има запис на 

Учителя, който преподава Фа в [Китайския народен] Университет за обществена 

сигурност със знамето на злата Партия, висящо в дъното на аудиторията. Трябва ли 

да го махнем по някакъв начин? Или да го оставим като исторически запис? 

Учителят: Добре е да го махнете. [То беше там], защото по онова време, [аз] наистина 

не исках да се отнасям към ККП като към най-порочното нещо и да я унищожа, тъй 

като се дава шанс на всички същества. Но тъй като подлата ККП започна да преследва 

Фалун Гонг, тя се превърна – що се отнася до всички същества в космоса – в порочен 

демон. Ето защо тя трябва да бъде унищожена и премахната – това е техният собствен 

избор. 

 

Ученик: Трябва ли практикуващите от други региони да предложат помощ на 

китайския квартал в Сан Франциско, както направиха в Ню Йорк? 
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Учителят: Мисля, че ако един ученик има възможността и правилните условия, тогава 

той или тя могат да отидат да помогнат. Обсъдих това с практикуващите, които 

отговарят за Сан Франциско.  

Ученик: Един човек получи Фа и се оттегли от Партията, но от страх показа 

неуважение към Дафа и почина. Има ли все още бъдеще за такива хора? 

Учителят: Това зависи от спецификата на ситуацията. За един Дафа ученик 

оттеглянето от Партията не е най-важното нещо, а по-скоро спасяването на съзнателни 

същества и да накара хората да се оттеглят от Партията. Що се отнася до това, дали 

такъв човек все още има бъдеще – фактът, че е получил Фа, но не го е утвърдил, се 

разглежда като най-важен.  

 

Ученик: Всички, които видяха Галата тази година, казаха, че е добра. Може ли да 

помолим учениците в континетален Китай да я разпространят, за да може по този 

начин да докосне сърцата и душите на голям брой съзнателни същества?  

Учителят: Да, може да го направите. 

 

Ученик: Учителю, Вие казахте, че 80 процента от нещата, които са решени в 

предисторическо време, са били саботирани от старите сили. Това ще окаже ли 

влияние върху това колко невероятно прекрасен, хармоничен и никога неразрушим ще 

бъде бъдещият космос – както е било предвидено първоначално? 

Учителят: Това, което те разрушиха са само неща, които бяха планирани. Те не могат 

да видят какъв е новият космос, дори и да искат. Освен това след като Дафа ученик 

постигне Съвършенство в своето усъвършенстване и стане Бог или Буда, когато поиска 

да създаде свой собствен свят, той може да го направи само с една мисъл, тъй като 

неговият Фа вече е установен. Така че нищо [от това, което споменахте] не е проблем и 

всичко това са незначителни неща. Що се отнася до това колко са разрушили те и колко 

е изгубено, всичко зависи от това дали това нещо е желано. Каквото се желае, може да 

бъде формирано и то до такава степен, че да е напълно пресъздадено, без ни най-малка 

разлика. 

  

Ученик: Преди около половин година няколко ученици започнаха проект. Но понеже 

човекът (хората), които отговаряха за проекта не можеха да се отърват от  

завистта си, това доведе до смущения, които направиха много трудно за другите 

ученици да проправят своя собствен път. В хода на нещата подходите и тактиките, 

които се използваха, бяха доста лоши и опорочени с културата на Партията. Също 

така повечето [от членовете на екипа] винаги разчитаха на отговорника 

(отговорниците) и на Дафа Асоциацията, така че този факт доведе до това те да 

имат все по-големи пропуски в разбирането за останалите от нас. По онова време не 

си обяснявах много от нещата, защото тогава моето разбиране беше, че не само аз 

трябваше да се усъвършенствам, но също така и моите съпрактикуващи. Но не успях 

да разбера, че злото се състезаваше с нас в надпревара с времето. В резултат на 

всичко това се натъкнахме на проблемите, които имаме сега и не знам какво да 

направя.  
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Учителят: Трябва да се вгледате повече в това дали вашето собствено мислене е 

правилно. По време на конфликт, колкото по-неблагосклонно е отношението на другия 

човек към вас, толкова по-лесно е за вас да си мислите, че той е сбъркал – „Той 

определено бърка“. Самоусъвършенстването е много сложно нещо и освобождаването 

от човешки привързаности е най-трудното. Опитайте по-силно да се вгледате в самите 

себе си и просто потърсете своите собствени привързаности. Всеки трябва да се вгледа 

в себе си и да се опита да работи добре с другите. Това е най-важното нещо. 

 

Нормално е да се направят някои разумни предложения по определени,  конкретни 

въпроси. Но също така трябва да прецените дали въпросът, който желаете да 

повдигнете, се вписва в по-голямата ситуация. Човекът, който отговаря за това, също 

има своите предизвикателства. Когато не сте на неговото място, не можете да видите 

нещата от неговата гледна точка. Много от нашите практикуващи идват направо от 

академичния свят и никога не са вършили управленска работа; липсва им такъв опит. 

Така че ръководенето на проект е тест за тях. Също така четох писмата, които ми 

написаха някои ученици. Въпреки че писмата говореха за проблемите на други хора, 

това, което излизаше между редовете, бяха недостатъците в самоусъвършенстването на 

самия автор. Някои от тях все още имаха много силни привързаности, други бяха дори 

доста крайни, а трети говореха с мен от човешка гледна точка, давайки отдушник на 

възмущението си. Координаторите трябва да се вслушват в основателни предложения, а 

тези, които не са отговорници, трябва да се справят добре при сътрудничеството за 

нещата. Вие се усъвършенствате, а не извършвате някаква работа заради самата работа.  

 

Разбира се, все пак би трябвало да изкажете мнението си или да обърнете внимание 

върху проблеми, които виждате, когато е правилно това да се направи. Но трябва да 

действате като Дафа ученици във всичко, което правите. Онези от вас, които 

координират проект, трябва като останалите да се вгледате в себе си, когато чуете 

[критика или различно мнение] и трябва да се самоусъвършенствате добре, както 

всички останали. Само тогава нещата, които правите, ще бъдат свещени.  

 

Ученик: Дафа учениците от градовете Дзъян и Чънду от провинция Съчуан, Или от 

автономния район Синдзян, град Харбин, град Нандзин, град Нанин от провинция 

Гуанши, градовете Уичан и Хуанган от провинция Хъбей, град Дзяугуан от провинция 

Ганзу, Лиудзя от провинция Лияонин, Каян от провинция Дзилин, град Ханджоу от 

провинция Шанси, градовете Шаогуан, Фуджоу, Джиан, Алабама, Хюстън и Сиатъл в 

САЩ, училището по танци Фейтиен в Торонто, Канада, Сингапур, Нова Зеландия, 

Япония и Чиба в Япония изпращат поздрави на нашия велик, състрадателен Учител! 

Учителят: Благодаря на всички! (Aплодисменти) Дафа учениците в континентален 

Китай и всички останали на практика вече напредват с едно и също темпо. Имаше 

известна разлика в миналото – по-специално преди няколко години разликата беше 

доста голяма. В последно време забелязвам, че Дафа учениците в континентален Китай 

стават все по-зрели и улегнали. В тази връзка Дафа учениците извън Китай – т.е. Дафа 

ученици в други части на света и от други етноси – нека направим така, че да не 

изоставате от Дафа учениците в континентален Китай. (Aплодисменти) Трябва да се 

трудите усилено!  

 

Ученик: Учителю, демократични активисти във и извън Китай поддържат гладните 

стачки, подети в континентален Китай, които са зов за права. Трябва ли Дафа 
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учениците в континентален Китай да участват в такива, за да подкрепят свободата 

на вярата на Дафа учениците? 

Учителят: Както казах преди, самоусъвършенстването и спасяването на съзнателни 

същества е първостепенно и най-важно за Дафа учениците – това са неща, които те 

трябва да правят. Що се отнася до нещата, които споменахте, те всъщност са 

предназначени да помагат на Дафа учениците. Разбира се, когато адвокат, който е 

апелирал от името на Дафа ученици, е преследван от злата Партия, ние трябва да 

помогнем. Може да помогнете с определени неща, но трябва да сте сигурни, че не 

прекалявате. Вие не сте политическа групировка. Вие сте самоусъвършенстващи се.  

 

Ученик: Някои Дафа ученици от западни страни са се посветили на работата за 

„Епохални времена“ на западни езици до такава степен, че дори нямат време да 

участват в другите дейности, организирани от Дафа ученици, или във Фа 

конференции. Някои от китайските съпрактикуващи мислят, че западните ученици са 

затънали в привързаността да правят неща. Учителю, когато сме в процес на 

относително голям брой важни Дафа събития, може ли да бъдем по-малко прецизни 

към качеството на вестника и да приключим с него по-бързо (публиката се смее), 

така че да можем да участваме и в другите дейности? 

Учителят: Всички се засмяха. Ако не осигурите неговото качество, би ли могъл той 

все още да играе добра роля в спасяването на съзнателни същества? (Публиката се 

смее.) Не може да правите така. Тогава какво трябва да се направи? В момента 

действително имаме предизвикателства. Но предизвикателствата може да са временни. 

Не ни достигат човешки и финансови ресурси, така че сме обречени да имаме само 

много малък брой Дафа ученици, които работят за него. Учителят е добре запознат с 

това. Всъщност в началото китайската версия на „Епохални времена“ също беше така. 

Но това няма да продължи. Някои неща могат временно да се забавят за известен 

период от време. Или вие може да измислите начин да разрешите 

[предизвикателствата], като си помагате един на друг. Когато става дума за тези 

конкретни неща, мисля, че би трябвало да ги разрешите като ги обсъдите помежду си. 

 

Ученик: Всички Дафа ученици от Ланфан, провинция Хъбей, изпращат поздрави на 

Учителя! Учителят липсва много на своите ученици! 

Учителят: Благодаря! Благодаря на Дафа учениците в района на Ланфан! 

(Аплодисменти) 

 

Ученик: В континентален Китай някои ученици бяха многократно задържани 

незаконно и преследвани с изтезания, но продължават да бъдат непоколебими и 

усърдни; докато други практикуващи все още не са успели да излязат напред, защото 

или се чувстват безсилни пред преследването, или търсят лесното. Учителю, дали 

учениците, които са преследвани постоянно, се жертват и понасят заради  

учениците, които не могат да излязат напред? 

Учителят: Не, случаят не е такъв. Персоналното усъвършенстване е лична работа на 

практикуващия. Направете каквото можете, за да видите каква е ситуацията с онези, 

които не са излезли напред, и се опитайте да им помогнете. 
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Ученик: Постоянството и волята са присъщи и предопределени. Моята воля е слаба. 

Когато стисна зъби и реша да се старая, се справям добре за няколко дни, но не за 

дълго. Много съм обезсърчен от това и не знам какъв ми е проблемът. Опитах 

упорито да изучавам Фа и да наизустявам Фа, но не видях подобрение. Дали това е, 

защото мисълта да подобря волята си чрез изучаване на Фа е форма на преследване,  

или защото не съм изучавал Фа достатъчно? Ако основната причина е в това, че не 

ценя себе си, има ли все още надежда за мен? 

Учителят: Ако е Дафа ученик, който се усъвършенства много добре и който успява 

рационално да разбере какво е Дафа, той със сигурност ще вложи големи усилия в него 

и няма да се отпусне, когато става въпрос за това. От друга страна онези, които не са 

усърдни, също изучават Фа и знаят, че Фа е много добър, но тяхното мислене не е 

базирано във Фа и те нямат достатъчно праведни мисли. Така че естествено тяхното 

разбиране не е високо, т.е. те не могат наистина да разберат ценността на Фа. Затова не 

са толкова мотивирани.  

 

Ученик: Яденето на сурова риба убийство ли е? 

Учителят: Яденето на риба, която други са убили, включително яденето на сурова 

риба, не се счита за убийство. Но в миналото хората знаели този израз: „Ще заплатиш 

за това, което ядеш“. За обикновените хора определено е така. Каквото направи човек – 

ще трябва да заплати за него. Затова убиецът ще бъде убит в следващия живот или ще 

отиде в ада. Но това не е проблем за Дафа учениците. Особено днес, когато Дафа се 

разпространява сред обикновените хора, трябва да се погрижим за неща като тези. С 

други думи, самоусъвършенстването на Дафа учениците към Съвършенство е 

първостепенно и най-важно, докато грешките, които са допуснали спрямо другите, и 

несправедливостите, които са предизвикали в миналото, се компенсират чрез 

преобразуването на тези неща във фактори, които им помагат да се подобрят в процеса 

на самоусъвършенстването към Съвършенство и/или те се уреждат с благословии [към 

кредиторите]. 

 

Казано по друг начин, дължимите несправедливости и дългове трябва да бъдат върнати 

с благословии и/или [засегнатите същества] трябва да бъдат спасени в процеса на 

самоусъвършенстването на човек към Съвършенство – със сигурност. Учителят 

направи това, когато аранжира пътя на самоусъвършенстване на всеки Дафа ученик, аз 

уредих [погасяването] на несправедливостите и подобните. В бъдеще, когато 

постигнете Съвършенство и се превърнете в Бог, някои от тях ще бъдат съзнателни 

същества във вашия рай. Едно съзнателно същество в божествения рай, разбира се, 

също е божествено същество. То – същество от ниско ниво, ще е отишло в рая с една 

крачка. Когато едно същество преминава през етапите на прераждане в човешката 

сфера, то се преражда сред трудности, независимо колко велик е неговият живот и 

независимо колко е благословено – неговата сфера не се повишава. Незабавно 

превръщане в същество във висока сфера – всеки би желал това! Не ви ли разказах 

преди една история за самоусъвършенстване? Разказах за един будистки монах, който 

проповядвал свещените текстове в храма, и видял две птици, кацнали на перваза, които 

не искали да се махнат. Тогава той им казал: „Ако и двете искате да слушате будистките 

текстове, преродете се в човешки същества и тогава елате да слушате“. Тогава двете 

птици изведнъж полетели, ударили се в един дънер извън храма и умрели. (Учителят 

се усмихва.) След двадесет години двама младежи дошли и поискали да станат монаси. 
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(Учителят се усмихва.) Само изразявам една гледна точка. Когато някое същество знае, 

че може да отиде в небесно царство, нищо не може да се сравни с това и то би 

предпочело да умре за него. Когато сте на път да получите такива големи благословии в 

замяна на своите недоволства – разбира се, че ще бъдете развълнувани. 

 

За вас като Дафа ученици всичко, което дължите от миналото, ще бъде изплатено и 

уредено чрез даряването на благословии на съзнателните същества. Сега някои ще си 

помислят: „Добре тогава, повече няма да ме е грижа за това, което правя. Дори ще се 

осмеля да убия човек“. Не, не може така! Вие усъвършенствате състрадание и 

правенето на добри неща за съзнателните същества е част от самоусъвършенстването, 

което вършите като Дафа ученици. Ако наистина убивахте хора, извършвахте палежи и 

правехте лоши неща, тогава нямаше да сте усъвършенстващи се и още по-малко бихте 

постигнали Съвършенство; даването на благословии на съзнателните същества изобщо 

няма да е приложимо. Също така, изпитанията във вашето усъвършенстване са 

предназначени да заплатите дълговете от психическа болка, които дължите, така че 

увеличаването на трудностите може да ви направи неспособни да се усъвършенствате и 

тогава няма да можете да продължите да се усъвършенствате. Имах предвид само 

нещата, които дължите отпреди да започнете да се усъвършенствате, и онези, които са 

резултат от необходимостта да поддържате нормален живот в процеса на вашето 

усъвършенстване.  

 

Що се отнася до яденето на храни от сурова плът – това е най-лошото. Спомням си, че 

Йехова е казал на хората, които създал: „Трябва да ядете сготвена храна“. За човешките 

същества месото трябва да бъде сготвено, преди да се яде. Защо е така? 

Усъвършенстващите се в миналото също са видели това; когато човешко същество или 

животно умре, клетките в тялото му не са умрели. И преди тези клетки да умрат, духът 

на всяка клетка носи образа му. Нима съвременната наука също не е открила това? След 

като една малка бяла мишка е подложена на дисекция, образът [на клетките в нейните 

тъкани], излъчен на екрана посредством оптично влакно, носи образа на малката бяла 

мишка. Това означава, че суровото месо, което ядете, е голям куп от живи животни.  

 

От друга страна, сготвеното месо не съдържа такива духове в себе си. Но ако е сурово, 

какво става, когато отива надолу в стомаха ви? Това е все едно сте сложили живи 

същества в стомаха си. Тъй като те са много малки, за момента не усещате нищо 

различно, но с течение на времето това ще доведе до сериозно заболяване, ще причини 

реакции. Тъй като човешкото тяло е специално и неговата структура е като тази на 

вселена, то се нарича малка вселена. Когато нещата, които ядете, не могат да се 

преродят оттам, те ще стоят в стомаха ви и с течение на времето произтичащите от това 

негодувание и карма ще ги превърнат в благодатна почва за заболяване. Ще се натрупа 

голямо количество карма. Тогава ще имате стомашни проблеми, със сериозни случаи, 

стигащи до стомашни заболявания, стомашни язви, рак на стомаха... всичко е 

възможно. В континентален Китай видях хора да пият сурова змийска кръв. Но всяка 

частица от всяка клетка в тази кръв беше змия, така че би ли могло поглъщането на 

всички тези змии във вашия стомах да доведе до нещо добро? (Публиката се смее.) 

Нещо материално може да бъде абсорбирано и преработено чрез функциите на 

човешкото тяло, но неговият дух ще остане във вашия стомах, нали? Ето защо трябва 

да сте сигурни, че не ядете никакъв вид сурово месо. В днешно време някои хора 

обичат да ядат сурова риба. Това също е ужасно. Това определено не е вид културна 

кухня. Това е ужасно. Така че не може да ядете сурови храни [от плът] – направете 
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всичко възможно да не го правите. Още повече като усъвършенстващи се абсолютно не 

може да ядете никакъв вид сурово месо. 

 

И обратно, както казах, когато нещата са добре сготвени, те са мъртви, нали? Духът го 

няма и това, което е на повърхността, е само материална субстанция. 

Самоусъвършенстващите се могат да се усъвършенстват и да живеят тук само когато 

могат да поддържат живота си. Човешките същества имат начин, по който трябва да 

живеят, и ако следват своя нормален начин на живот, ще генерират много малко карма; 

това се отнася дори още повече до самоусъвършенстващите се. За усъвършенстващите 

се не е проблем да се избавят от такъв вид [предизвикана от нормален начин на живот] 

карма и за тях не е необходимо да я изплатят в следващия си живот. Ако постигнете 

Съвършенство и божественост в този живот, вашият Учител ще ви помогне да я 

уредите и да я отработите по време на самоусъвършенстването си. Така че това 

обяснява някои от нещастията и страданията, които преживявате по време на трудния 

процес да се усъвършенствате. Така че не отблъсквайте тези неща. Както казах преди 

малко, [някои практикуващи] не могат да приемат, когато за тях се каже нещо 

негативно и не могат да приемат никаква критика. Трябва да знаете, че когато такива 

неща се случват, това е проявление на вашата карма.  

 

Ученик: Трябва ли всеки от тайванските градове Тайпей, Тайчун и Каосъун да бъде 

домакин на Новогодишната Гала? Това няма ли да повлияе върху разясняването на 

истината в континентален Китай? 

 

Учителят: Не може да допуснете това да повлияе върху разясняването на истината в 

континентален Китай. Ето как гледам на това. Изглежда, че всички Дафа практикуващи 

следват примера на това, което се прави в Северна Америка, особено в Ню Йорк, 

защото всички знаете, че Учителят е в Ню Йорк. Така че си мислите: „Нека правим 

каквото те правят там“. Но не би трябвало да е така, защото ситуациите са различни и 

всеки регион трябва да прави нещата според собствената си ситуация.  

 

Никой не преследва Фалун Гонг в Тайван и по-голямата част от хората в Тайван знаят 

за Фалун Гонг. Така че [ако мислите] как да разяснявате истината на хората в Тайван и 

как да премахнете факторите на злата ККП от съзнанието на хората в Тайван – 

правенето на това не отговаря на ситуацията там, тъй като в Тайван няма такъв 

проблем. Разбира се, в наше време някои млади хора не са наясно с историята на Китай 

и когато злата ККП лансира „обединен фронт“, те се подлъгват. В този случай трябва да 

накарате хората в Тайван да разберат за порочността на злата Партия. Казано накратко, 

трябва да обсъдите това помежду си въз основа на собствената ви ситуация. 

 

Но помощта на тайванските ученици за разясняването на истината в континентален 

Китай и Хонконг и на китайските общности в други райони е много важна. Учителят 

абсолютно поддържа нещата, които правите. Вие положихте много големи усилия, 

особено за разясняване на истината в континентален Китай, и резултатите са отлични. 

Много пъти съм казвал това на учениците в Тайван – те се справиха с това наистина 

добре. (Аплодисменти) 

 

Ученик: Защо семействата на някои Дафа ученици не са способни да разрешат 

конфликтите си, дори когато няколко души в семейството се усъвършенстват? Някои 

от тях дори така жестоко се карат помежду си (публиката се смее), че в резултат 
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на това, членовете на семейството, които не са практикуващи, престават да 

поддържат Дафа. 

Учителят: Не забравяйте, че се усъвършенстват човешки същества, а не богове. 

Обикновените хора допускат грешки, както и усъвършенстващите се, само че 

усъвършенстващите се допускат по-малко грешки и след това поправят проблемите в 

себе си. Когато се случва такова нещо [каквото споменахте], то определено е, защото 

учениците не са се справили добре. Не бива да влизате в голям конфликт, дори когато 

става дума за нещо, което Дафа практикуващите трябва да направят. (Публиката се 

смее.)  

Докато сме на тази тема, искам да спомена нещо. Някои от вас не са се справили добре 

при разясняването на истината на своите семейства и това е, защото не сте го 

направили правилно. Една от причините е, че не знаете какво ги възпира, не сте наясно 

с причината. Друго нещо е, че когато разяснявате истината на вашето семейство, вие 

винаги се отнасяте с тях като към семейство, вместо като към съзнателни същества, 

които трябва да бъдат спасени. Вие сте усъвършенстващи се и сте над обикновените 

хора. Знаете, че в този живот сте семейство, но знаете ли, че в предишния си живот 

може би не сте били? Знаете, че в този живот тази личност е ваша съпруга, но кой знае 

чия съпруга ще бъде в следващия живот. В този живот този човек е ваше дете, но чие 

дете е бил в предишния си живот? 

Като усъвършенстващи се всички трябва да сте много наясно с това и не може да 

затъвате в концепциите, които имат обикновените хора за това как са свързани с някого. 

Отнасяйте се към него като към съзнателно същество и го спасете, както бихте спасили 

всяко друго съзнателно същество. Тогава, когато разговаряте с него, резултатът ще бъде 

различен – гарантирано е. Недейте първо да мислите за него като за семейство. Ако 

вместо това говорите с него като с някого, който трябва да бъде спасен – ще бъде 

различно. В действителност, неговата знаеща страна разбира това: „Ти и аз сме 

семейство в този живот, но в моя следващ живот аз ще бъда в семейството на някой 

друг“. В основата си неговото същество знае това. Когато наистина имате праведни 

мисли, докато го спасявате, неговите истински мисли ще са в състояние да го разберат 

и той повече няма да бъде възпиран от чувствата на обикновените хора.  

Ученик: Практикуващите извън страната, които са в черния списък на злата 

Партия, вече няколко години не могат да се върнат в Китай. Не е ли време за тях да 

се върнат в Китай, за да видят семействата си и да утвърдят Фа? 

Учителят: (Учителят се подсмихва.) Не се връщайте все още. Вие сте в черния 

списък, така че ще бъдете преследвани. Дори и да не ви преследват, ще използват 

всякакъв вид тактики, за да се опитат да ви спечелят. Така че се постарайте да не 

предизвиквате проблеми като този. Тъй като утвърждавате Фа тук, това е мястото, 

където трябва да се усъвършенствате. Всъщност факторите, които ви карат да искате да 

се върнете обратно, може би подлагат на тест вашите човешки привързаности, защото 

единствено самоусъвършенстването е вашият път. В континентален Китай имаме 

учениците от континентален Китай, които работят по тези въпроси там. Уверявам ви, че 

те със сигурност ще се справят добре. Аз съм уверен в това. (Аплодисменти) 
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Ученик: Знам важността на изпращането на праведни мисли, но понякога го правя 

сякаш е просто обикновена задача и понякога мисълта ми лесно започва да блуждае. 

Същото се случва и с други практикуващи. Как можем наистина да се подобрим в 

изпращането на праведни мисли? 

Учителят: Нека го кажа по следния начин: Дафа учениците трябва да правят добре 

трите неща в пътя си към Съвършенство, нали? И изпращането на праведни мисли е 

едно от тези неща. Ако е толкова важно, защо не можете да го правите добре?! Защо 

мислите за него като за толкова просто нещо и не го вземате сериозно? Знаете колко е 

важно. Освен това, ако не правите едното от трите неща добре, тогава какво? 

 

Виждал съм много ученици да правят така, когато започнат да изпращат праведни 

мисли. (Учителят имитира ученик, който заспива, докато изпраща праведни мисли.) 

(Учителят се подсмихва.) (Публиката се смее.) Това, което онези фактори на злия 

демон на подлата Партия искат, е точно да ви направят сънливи и колкото по-сънливи 

ставате, толкова повече те усилват тази сънливост. Те просто не ви оставят да 

изпращате праведни мисли, защото когато го правите, вие ги премахвате. Когато 

изпращате праведни мисли, за да ги унищожите, те се намесват. 

 

Докато се усъвършенстват, телата на Дафа учениците в други измерения са невероятно 

огромни. Измеренията в Трите Сфери са разделени между Дафа учениците на толкова 

много части... Нека го кажа по този начин и да го опиша в по-голям мащаб: колкото 

части ще има бъдещият космос, толкова части трябва да обхванат Дафа учениците. 

Тогава как може да не се отървете от лошия и порочен елемент в рамките на вашия 

обхват, на мястото, за което сте отговорни? Трябва да ги елиминирате. Някои Дафа 

ученици не взeмат на сериозно изпращането на праведни мисли и намеса се причинява 

не само на самите тях: тези порочни фактори пречат и на други Дафа ученици. Не 

можете ли да се справите добре с това, което трябва да правите? Не само трябва да 

изпълнявате добре вашия дял, но трябва да помагате и на другите. 

 

Ученик: Някои Дафа ученици от континентален Китай от дълго време са подложени 

на наблюдение от Бюрото за обществена сигурност. Те не внимават за 

безопасността или сигурността и не слушат, когато другите ученици ги 

предупреждават. Учителю, какво да направим? 

Учителят: Истина е, че някои ученици са наистина нехайни, когато става дума за 

безопасност и сигурност. Изглежда сякаш, след като бъдат освободени от злото и след 

като са били жестоко преследвани, те забравят за това след няколко дни. Вашата 

безопасност и сигурност влияят върху безопасността и сигурността на други Дафа 

ученици, така че трябва да бъдете внимателни за това и да гледате сериозно на този 

въпрос. Не позволявайте на факторите на старите сили да се възползват от пропуските 

ви. Много ученици извън Китай са виждали как Дафа учениците в Китай не обръщат 

достатъчно внимание на безопасността и сигурността, но не могат да им кажат нищо 

директно и могат само да се притесняват. Когато не сте внимателни, ще бъдете 

преследвани и ще навредите на другите.  

 

Ученик: Аз съм ученик ветеран и получих Фа през 1996 г., но днес Ви виждам за първи 

път на живо и се чувствам благословен. Има толкова много ученици ветерани в 

Китай, които никога не са виждали Учителя лично. Те биха желали да имат същия 
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късмет, както учениците извън Китай и се надяват, че учениците извън Китай ще 

оценят [възможността да видят] Учителя. Вярно ли е, че тези ученици, които са 

имали възможността да напуснат Китай, трябва да направят всичко възможно да 

останат в чужбина? 

Учителят: Това е нещо, за което трябва да използвате собствената си преценка. Ако 

можете да се справяте по-добре в чужбина и искате да се присъедините към Дафа 

учениците в чужбина, за да утвърждавате Фа, аз нямам против. Ако при завръщането 

си ще продължите да бъдете обект на преследване и ще сте издирвани от полицията, 

тогава трябва да останете в чужбина. Ако случаят не е такъв и вашата ситуация [в 

Китай] е относително по-свободна и в Китай има много съзнателни същества, които 

трябва да спасите и не сте спасили, или имате неща, за които съжалявате и искате още 

един шанс да се занимаете с тях, тогава мисля, че би трябвало да отидете и да се 

справите добре с всичко това. Учителят просто ви дава предложение, от вас зависи 

какво конкретно да направите. 

 

Ученик: Дафа учениците от град Джънджоу в провинция Хънан, Дафа учениците от 

Англия и всички Дафа ученици от района Аншан от провинция Ляонин изпращат 

своите поздрави на Учителя. 

 

Учителят: Благодаря на всички ви. (Аплодисменти) 

 

Ученик: Аз практикувам вече една година, но не разбирам защо напоследък често 

сънувам кошмари. Дали е така, защото не се справям добре? 

 

(Учителят: „[Това е от] ученик от Запада.“) 

 

 Учителят: Говорил съм за състоянието на новите ученици на много Фа конференции. 

Когато нови ученици изведнъж преминат от състоянието  на обикновен човек към това 

на усъвършенстващ се, те веднага са изправени пред проблема, че [кредиторите] 

настояват да им се изплати дължимото. Всички ученици ветерани знаят това. Понякога 

те са имали кошмари и са се натъквали на странни неща. В действителност всички тези 

неща са отражения на факта, че преминавате отвъд това да бъдете обикновен човек и че 

благодарностите и недоволствата към вас от миналото трябва да бъдат уредени. Като 

цяло обикновените хора преминават през прераждане и преживяват кармична разплата, 

където заплащат за това, което са натрупали в предишните си животи. [Така че 

кредиторите си мислят] „Не бързам да си събера дълговете от теб, тъй като ще се 

наложи да ми платиш в следващия си живот“. Но когато започнете 

самоусъвършенстване и сте на път да напуснете Трите Сфери, те си мислят: „Не си 

платил каквото ми дължиш и ако напуснеш, по-късно аз няма да мога да те намеря, така 

че трябва да ми изплатиш дълга си“. Ето защо ще ви търсят предварително и ще се 

натъквате на странни и необичайни неща. Но Учителят ще ви закриля от всичко това, 

така че това, което се случва, ще ви се струва заплашително, но няма да сте в никаква 

опасност. Независимо от всичко като Дафа ученик трябва да имате силни праведни 

мисли и да се справяте с тези неща, както би го направил един самоусъвършенстващ се.  

 

Ученик: Когато някои ученици се върнаха от планината, те раздадоха на групата за 

Фа изучаване надписите, които са прочели върху каменната плоча там и накараха 

учениците да ги четат многократно, вместо да четат „Джуан Фалун“ по време на 

изучаване на Фа. Учителю, правилно ли е да се прави това? 
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Учителят: Разбира се, че не. Говорил съм за такива неща много пъти. Казал съм, че 

Фа, който преподавам в планината на малка група хора не може да бъде 

разпространяван, защото ще смути цялостната ситуация по утвърждаването на Фа от 

Дафа учениците. Но тъй като винаги има хора, които разпространяват тези неща, аз 

реших изцяло да спра да преподавам там. Така че напоследък не сте чули нищо, нали? 

Винаги е имало хора, които разпространяват пълна с клюки информация. Разбира се 

мисля, че все пак те са направили тези неща прикрито, така че повече няма да говоря за 

това тук. Вече не правете така. Дафа учениците трябва да имат силни праведни мисли и 

да действат като самоусъвършенстващи се.  Онези хора [които разпространяват такива 

неща] имат толкова много човешки привързаности и постоянно искат да направят или 

да кажат нещо ново, само за да бъдат различни; те постоянно искат да се самоизтъкват 

и постоянно искат хората да знаят колко по-специално отношение са получили лично 

от Учителя. Всъщност няма нищо такова. Всеки човек трябва да усъвършенства себе 

си. Независимо колко много Фа ви преподавам, ако не се усъвършенствате добре,  пак 

няма да успеете в самоусъвършенстването. 

Ученик: Докато се подготвяхме за дискусии във форум за „Деветте коментара“, 

влязохме в контакт с доста хора, които са избягали от комунистически страни, 

включително и такива, които са приятели на континентален Китай по линия на 

комунизма. Но в момента тези хора са се установили извън родните си държави и са 

заети с възможности за инвестиции в собствените си страни, така че не са склонни 

да говорят и да изобличат покварата на злата Партия. Учителю, какво трябва да 

направим по този въпрос? 

Учителят: В момента не правете други страни ваш приоритет. Но когато става дума за 

разясняване на истината, всички същества са равни и еднакви; ние разясняваме 

истината на всички хора. Това е, защото факторите на злата Партия са по целия свят и 

не са ограничени само до комунистическите страни. И без значение кой е човекът, 

отношението, което има, си е лично негова работа. 

 

Ученик: Музиката и изкуството идват от гигантски космически тела, а спортът? 

(Публиката се смее.) 

Учителят: „Спортът“ е общ израз, който включва много неща, които са събрани 

заедно. И много от нещата, които включва, са от различни системи. Така че това не е 

абсолютно, тъй като много от нещата идват от различни системи. Защо са дошли неща 

от различни системи? Това е свързано с Фа коригирането. Никой не знаеше какъв 

външен формат щеше да използва съществото, което щеше да се прероди тук, на 

Земята, за да преподава Фа. По онова време не бях направил конкретен избор. Точно 

преди да започна да разпространявам Фа и когато всички тези неща ми бяха показани 

наново, аз избрах да преподавам космическия Закон чрез Буда Фа и Буда образ. 

 

Ученик: Една агенция за сигурност извън Китай ни даде някои имена на тайни агенти 

на ККП. Трябва ли да ги направим достояние на учениците? 
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Учителят: Задръжте за известно време. Тъй като те са били в контакт с Дафа, бих 

желал да им дам още един шанс. (Аплодисменти) Не искам да ги изобличавам, докато 

те не са абсолютно невъзможни за спасяване. Сигурен съм, тъй като този Фа е огромен. 

Така че просто не вярвам, че не мога да ви спася. (Аплодисменти) Има толкова много 

ученици, които в миналото направиха неща, които не би трябвало да правят и толкова 

много ученици, за които да правят тези [шпионски] неща беше тяхна професия, и 

въпреки това те започнаха да се усъвършенстват в Дафа. Не е ли това могъщата сила на 

Дафа? (Аплодисменти) 

 

Ученик: Повечето пъти, когато изпращам праведни мисли, не мога да постигна 

състояние на покой. Това е, защото имам намеса или защото моето ниво на 

самоусъвършенстване е ниско? Имам чувството, че много пъти ефектът от моите 

праведни мисли е минимален.  

Учителят: Нека го кажа по този начин. Като нов ученик, ако нямате много усещане, 

докато изпращате праведни мисли, главната причина е защото вашият процес на 

самоусъвършенстване е кратък и в резултат на това все още не сте чувствителни към 

промяната в цялото ви тяло. Всъщност много хора, които се усъвършенстват от дълго 

време, не са непременно чувствителни към това. Защо някои хора заспиват веднага 

щом започнат да изпращат праведни мисли? То е, защото не могат да почувстват техния 

ефект.  

 

Едно от нещата, които съм казвал преди е, че сте в състояние да се усъвършенствате до 

толкова високо ниво, точно защото се усъвършенствате сред илюзия, такава огромна 

илюзия. При тази ситуация, когато изискванията към вас са толкова високи, когато  

успеете да се справите до самия край със силни праведни мисли – това е забележително 

и със сигурност ще постигнете Съвършенство. Вярно е, че когато много ученици 

изпращат праведни мисли, те обикновено не усещат нещата силно и ясно. Това е, 

защото страната, която наистина оказва влияние и тази,  която все още не е напълно 

усъвършенствана, са разделени. Но тази страна, която не е още напълно 

самоусъвършенствана е главното тяло и това, което е критично е дали праведните 

мисли на тази най-важна страна са силни! При самоусъвършенстването, когато вашите 

праведни мисли са силни, вие се подобрявате и постоянно претърпявате промяна. 

Когато праведните ви мисли са силни, праведните мисли, които изпращате, са 

съществени и вашата страна, която е напълно усъвършенствана, упражнява своите 

огромни способности. Тъй като усъвършенстваната страна е отделена, а вашата 

човешка страна е ограничена, [вашата човешка страна] все още не е много 

чувствителна. Ако го нямаше това разделение, тогава независимо колко сте 

нечувствителни, когато такава огромна сила дойде, мисля че вашата страна, която е тук, 

ще изпита силен трус, а човешкото тяло – тази част, която предстои да се 

усъвършенства напълно – не би могла да издържи такава огромна сила.  

Много ученици не отделят голямо значение на изпращането на праведни мисли и много 

сериозна причина за това е, че нямат усещане [за това, което то прави]. Независимо 

дали имате усещане или не, когато Учителят ви казва да правите нещо -  трябва да го 

правите и то със сигурност ще има ефект. Това със сигурност не е просто формалност! 

Учителят със сигурност няма да иска от вас да правите нещо безполезно. 

(Аплодисменти) Ако беше само формалност, щеше да е безмислена за вас, за мен, за Фа 
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коригирането и за вашето утвърждаване на Фа, както и за всички същества. И нещо 

повече, [казал съм ви] да се отнасяте към изпращането на праведни мисли като към 

нещо много важно. Трябва да го приемате сериозно. Независимо дали можете да 

почувствате нещата или не, трябва да го правите със силни праведни мисли. Мисля, че 

с течение на времето всички ще започнете да усещате нещата. 

 

Когато изпращате праведни мисли, от вас не се изисква да сте в състояние на покой, 

при което не мислите за нищо. Когато изпращате праведни мисли, вие мислите и 

вашите мисли [би трябвало да] са много силни. Понастоящем трябва основно да 

мислите за разпадането на злия дух на злата ККП и онези тъмни раболепни слуги и 

изгнили призраци, за тяхното унищожаване и пречистване. Това е различно от 

навлизането в състояние на пълен покой.  

Ученик: Аз съм 10-годишно момиче и искам да знам кога ще има клас по танци за деца. 

(Публиката се смее.) 

Учителят: (Учителят се подсмихва.) Не е така, че Учителят ще го организира. 

(Публиката се смее.) Понякога Учителят помага малко нещата да се координират и 

тогава те се правят по-бързо, но всичко се прави от Дафа ученици. В момента нашите 

средства за обучение са ограничени. Когато условията позволят, ще направим такива 

класове. 

 

Ученик: Поздрави, уважаеми Учителю. Бих искал до попитам за многото 

съпрактикуващи от континентален Китай, които са незаконно задържани от злото. 

Вероятно много от тях все още не са чули за „Трите оттегляния“. Когато дойде 

денят на уреждане на сметките с ККП, ако някои от незаконно задържаните ученици 

все още не са публикували своите „Три оттегляния“, това ще им повлияе ли 

отрицателно? 

Учителят: Колкото до Дафа учениците, когато вече сте Дафа ученик, другите неща 

стават по-маловажни. Но при самоусъвършенстването винаги има такива, които имат 

силни, обикновени човешки привързаности, такива с недостатъчни праведни мисли и 

нови ученици. Така че ако сте един от тези практикуващи, наистина няма да стане, ако 

не заявите позицията си. Но нищо от това не е важно за прилежните ветерани ученици, 

които се усъвършенстват от много години. Така стоят нещата. Най-важното нещо е да 

спасите всички същества и да накарате обикновените хора да напуснат злата ККП, за да 

не пропаднат заедно с нея.  

 

Ученик: Учителю, заклех се пред Вашата снимка, че ще спра да се провалям в теста 

за сексуалното желание, но след това се провалих отново. Дълбоко съжалявам за 

това и се страхувам да не загубя всичко. 

Учителят: За един усъвършенстващ се, Дафа ученик, това е нещо наистина позорно. В 

будизма се изисква хората да спазват правилата и когато някой наруши правилото за 

целомъдрие, това е наистина много сериозен проблем! Знаете ли, че Дафа 

практикуващите се трансформираха от стария космос и се издигнаха над старите Фа 

принципи, но старият космос, старите Фа принципи, старите същества... всичко това се 

стреми да ви задържи! 
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Говорил съм преди за намесата на старите сили. Мислили ли сте за следното? 

[Сексуалното желание] е един от факторите [които те използват] да ви задържат! Какво 

намират старите сили и старият космос за най-сериозно нещо? Похотта, [под формата 

на] сексуални извънбрачни отношения. Това е, което те виждат като най-сериозното 

нещо. В миналото, щом някой е нарушил наставлението за това, го изхвърляли от 

храма, и с неговото самоусъвършенстванe било свършено напълно. Как гледат боговете 

на това сега? Знаете ли какво са казали в предсказанията, които оставиха? Те 

предсказаха, че всички Дафа ученици, които ще останат накрая ще бъдат онези, които 

са запазили своята чистота в това отношение. С други думи, тези неща са 

изключително сериозни за тях. Така че старите сили и всички богове в този космос 

няма да защитят никого, който нарушава забраната за това, никого, който не се справя 

добре в това отношение, всъщност те ще ви бутат надолу. Те знаят [и си мислят]: „Ли 

Хонгджъ, ти не искаш да изоставиш своите ученици, затова ние ще те накараме да ги 

изоставиш“. Ето защо те карат учениците, които са направили грешки, да правят още 

грешки, отново и отново и накрая да направят порочни неща и да отидат на другата 

страна. „Ние ще напълним главата му с изкривени разбирания и ще го накараме да 

навреди на Дафа. Тогава ще видим дали все още ще го задържиш“. И знаете ли, точно 

това са направили. Мислите ли, че онези, които са се „просветлили“ по зъл път 

действително са искали да отидат към покварата? Има причини зад всичко това. 

Така че трябва да внимавате с това, особено младите Дафа ученици. Ако не сте женени, 

не трябва да влизате в сексуални отношения, а още по-малко онези, които са женени, 

трябва да допускат грешката да имат извънбрачни отношения. Разбира се, Дафа 

учениците могат да се женят, докато се усъвършенстват в обикновеното общество. Това 

не е проблем. Но не трябва да правите грешки! Не може да допуснете факторите на 

старите сили и порочните същества да се възползват от пропуските ви и да ви 

преследват до момента, в който накрая няма да можете повече да се усъвършенствате. 

Тогава ще сте изгубили своя шанс. 

Това, което Учителят казва, е абсолютно вярно. Дали сте усърдни, или не, и независимо 

как сте влезли в този Дафа, всички договорености, направени на земята преди хиляди 

години, бяха направени заради това, което се случва днес. Наистина трябва да се 

възползвате от тази възможност и да не ѝ позволявате да ви се изплъзне. В 

действителност независимо какво отношение към Дафа имат множеството същества на 

Земята, всички лоши неща, които правят, са направени от невежество. Ако наистина 

знаеха, че това е, което са чакали, те не биха направили неща, за които да са виновни 

пред Дафа, дори и да ги биехте до смърт.  

Разбира се, може би не е много лесно за по-новите ученици да разберат какво казах. 

Усъвършенствайте се стъпка по стъпка и в бъдеще ще знаете. Тъй като Дафа учениците 

се усъвършенстват от дълго време и са развили ясно разбиране за много неща, за 

новите ученици може да не е много лесно да разберат [тези неща]. Това, което 

човешкото общество възхвалява, не е непременно изцяло добро и това, което 

човешките същества възхваляват, не е непременно приемливо за боговете. 

Ученик: Много Дафа ученици в Северна Америка се опитват да се преместят в Ню 

Йорк и Ню Джързи и някои от тези, които работят на други места, също искат да 

намерят работа в източните щати, така че да бъдат колкото се може по-близо до 

Учителя. (Публиката се смее.) Това е разбираемо, но и други райони се нуждаят от 
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практикуващи, за да утвърждават Дафа, особено когато злият призрак на ККП в 

някои области е особено свиреп. 

Учителят: Това е проблем. Някои ученици се преместиха, защото имат определени 

специални умения, от които има нужда, и това е добре. Но други ученици не трябва 

прибързано да се местят, без да премислят или без основателна причина да го правят. 

Не докарвайте трудности в ежедневието си или в други аспекти на своя живот. След 

като си причините такива трудности, всеки ден ще си мислите: „Как ще се нахраня 

днес? Как ще осигуря покрив над главата си утре?“. В такъв случай няма да можете да 

утвърждавате Фа, нали? Така че не си създавайте ненужни трудности, не съсипвайте 

своята среда за самоусъвършенстване и не нарушавайте условията, които ви позволяват 

да утвърждавате Фа. Изглежда, че в бъдеще и аз ще трябва за известно време да 

поживея тук – на Запад. (Учителят се смее.) (Публиката се смее, ръкопляска.) След 

като този период на заетост приключи, може би ще отида да живея някъде другаде. 

(Публиката се смее, ръкопляска.) 

 

Ученик: Някои от старите Дафа ученици около нас се усъвършенстват от много 

години, имат отлично психическо състояние и добро здраве и изглеждат много по-

млади от непрактикуващи на тяхната възраст. Но все пак показват и някои признаци 

на остаряване. 

Учителят: Тази част на повърхността, която не е напълно променена в процеса на 

самоусъвършенстване, не е преминала отвъд ограниченията на времето в това 

измерение. Когато тази ваша страна е усъвършенствана до момента, когато вече не е 

ограничена от времето тук, и се отдели от времето в това измерение, времето тук няма 

да оказва ефект върху вас. Това се е случило с някои ученици, но не с всеки е така. 

 

Пътят на самоусъвършенстване за всеки човек е различен и аранжираните за него етапи 

са различни. За повечето практикуващи страната, която е добре усъвършенствана, не 

може да бъде управлявана от божествената страна, тъй като двете са разделени. 

 

Друга причина е, че факторите на старите сили, които се намесват, все още оказват 

ефект. Казвал съм нещо преди: „Боговете в космоса не гледат на човешките същества 

като на нещо съществено“. Хората казват, че боговете са състрадателни. Да, те са 

състрадателни и това, което култивират, е състрадание. Но да имат състрадание не 

означава, че изпитват състрадание към човешките същества; те нямат нищо общо с 

човешките същества. Когато един бог влезе в контакт с човешко същество, човекът 

може да усети силното му състрадание, но това е само защото боговете са такива и той 

не е състрадателен конкретно към вас; по-скоро да бъде състрадателен е просто 

неговото състояние. Всъщност много богове от стария космос си мислят: “Вие, Дафа 

ученици, се усъвършенствате до такова високо ниво и ще определите бъдещето на 

космоса. Така че аз няма да ви позволя да се издигнете, ако имате дори малък 

пропуск.“. Въпреки че не можем да наречем тези същества „безмилостни“, когато става 

дума за това, те абсолютно няма да позволят на нарушител да се измъкне, нито ще 

бъдат снизходителни към вас само защото сте извършили някои добри дела.  

В началото, когато започнах да преподавам Фа, точно заради тези неща изпаднах в 

безизходица с тях и нещата се забавиха с една година. След това разбрах, че ако 

продължавам да задържам преподаването и разпространяването на Фа, много ученици 
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нямаше да имат време дори да получат Фа и нямаше да има достатъчно време да се 

спасят много същества. Поради това с тях имахме противоречия по много въпроси. По 

онова време исках трансформирането на повърхността на тялото да бъде в синхрон с 

частта, която е усъвършенствана добре, исках по време на самоусъвършенстването 

тялото да бъде отделено от човешкото състояние и исках самоусъвършенстващите се 

ученици да използват своите собствени праведни мисли, за да поддържат състояние, 

което е точно като това на човешките същества. По тези въпроси бях в безизходица с 

тях в продължение на година. Ето защо тогава не започнах да преподавам публично Фа. 

Бяхме в патова ситуация в продължение на година. Дори сега не мога да приема това, 

за което те настояваха, и абсолютно няма да го приема в бъдеще. В бъдеще всички 

същества, които са били част от намесата и прекъсванията, ще бъдат разпаднати в 

процеса на изплащане за това, което са направили. Това, което искам, трябва да бъде 

завършено дори ако трябва да върна историята и пак да започна от самото начало. И 

съдържанието, и процесът са едновременно необходими за Фа коригирането. Не говоря 

за неща, които ще се случат, когато Фа коригира човешкия свят.  

Ученик: Дафа учениците от Пекин и Джандзякоу изпращат поздрави на Учителя. По 

време на предишни Фа преподавания уважаемият Учител е казвал, че би било много 

добре ако можем да спасим 50% от хората в Китай (цитатът не е точен). Това 

число има ли нещо общо с двата вида материя и техния ограничителен ефект в това 

човешко измерение, както е описано в лекцята „Буда природа и демонична природа“? 

Учителят: Буда природата и демоничната природа не се отнасят до това. Те се отнасят 

до двата вида материя: положителна и отрицателна, които съществуват в елементите, 

които изграждат вселената. Колкото  по-ниско е нивото, толкова по-голяма е разликата 

между двата вида материя; положителната материя става по-добра, а отрицателната 

материя става по-лоша. Когато бил създаден човекът, двата елемента на добро и зло 

вече са съществували в материята, така че самите човешки същества имат добри и 

лоши елементи. Когато някой неразумно вика и крещи или си го изкарва за нещо, това е 

неговата демонична природа в действие, тоест проявява се страната на демоничната му 

природа. Когато човек е много добронамерен, мил и сърдечен, приветлив и внимателен, 

тогава се проявява неговата добра страна. 

 

Когато се усъвършенствате по праведен Фа и [постигате] праведно Просветление, вие 

трябва да ограничите и елиминирате вашата демонична природа. В миналото, при 

самоусъвършенстването в будизма ставаше дума за ограничение - ограничаване на 

демоничната природа и даване възможност на Буда природата напълно да се прояви. 

Накрая, когато силата на ограничението стане много мощна, демоничната природа на 

този човек вече не може да има ефект, сякаш е заключена. Това Фа коригиране е, за да 

извърши фундаментални промени в целия космос. Ето защо по време на 

самоусъвършенстването на Дафа учениците, нещата се регулират наново, започвайки 

от микроскопично ниво, и това, което не е необходимо, директно се премахва. Това 

променя състоянието на едно същество на фундаментално ниво. То е различно от това 

как са били нещата, когато хората са се усъвършенствали преди.  

Ученик: Политическата активност е състояние на нещата в западното общество, 

[което означава, че] хората имат човешки права и суверенитет, докато „да 

участваш в политиката“ е израз, който отразява политическата култура след 

деформирането от ККП. Това разбиране правилно ли е? 
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Учителят: ККП подстрекава хората да „се интересуват от политика“, когато има полза 

те да го правят. Забележителен пример е Културната революция, както всички знаете: 

когато за някой се кажеше, че е „изостанал политически“ това означаваше, че този 

човек има „назадничаво мислене“ и „не се интересува от политика“. Но когато злата 

Партия се почувства заплашена, участието в политиката изведнъж става „нелегално“. 

Те казват това, което ги устройва и това, което казват, винаги трябва да е правилно. 

 

Също така в западните страни концепцията за политиката е, че всяка обществена 

дейност, която не е религиозна или не засяга само един човек, се счита за част от 

политиката. Ето защо, когато става дума за разбирането на западното общество към 

това дали Фалун Гонг е религия, тяхното заключение е: „Тъй като вашата обществена 

активност не е политическа активност, вие сте религия... И имате духовни вярвания“. 

Затова те го считат за религия. Нека спомена нещо, докато сме на тази тема. В бъдеще, 

ако някой пита дали сме религия, не давайте обяснение, повече не се опитвайте да 

обяснявате това на обикновения човек. Какво човекът си мисли, че представляваме, 

зависи от него. Наясно сте с това, нали? В Китай, с този вид общество, има ясна 

представа какво се счита за „религия“: религията има храм, преклонение, религиозни 

ритуали, в които трябва да се участва, полагане на клетва, кръщаване и така нататък – 

всички те много ясно маркират някого, или действията му, като религиозни. Без тези 

неща то не се смята за религия. Това е съвсем различно от концепцията, която имат на 

Запад. В западното общество, ако обикновеният човек направи коментар дали сте 

религия, вие няма нужда да отговаряте и няма нужда да го приемате толкова сериозно. 

Ако правителство, социална организация, административен отдел, представител на 

конгреса и т.н. кажат, че сте религия, повече няма нужда да им казвате, че не сме. Ако 

това включва правни въпроси, може да третирате нещата като религия и да ги 

разглеждате според съответните юридически изисквания. Така че при тези 

обстоятелства можете да казвате, че е религия, особено когато са въвлечени и правни 

въпроси. Наясно ли са всички с това? Става дума за концептуални различия между 

Изтока и Запада. Това не нарушава Фа, който преподавах преди. По-рано говорих за 

това в „Eсенции за усърден напредък“. Там казах: ние не сме религия, но обикновените 

хора ще ни третират като такава. Наистина трябва да сте наясно с това.  

Ученик: Учителю, ние правим упражненията и разясняваме истината на 

туристическите места, но плакатите, които окачваме там, са все още за 

„Деспотичното господство на ККП“ и за „Деветте коментара“. Учителю, може ли 

да ни кажете какъв ефект има това при спасяването на съзнателни същества? 

Учителят: Първоначално, когато излязоха  „Деветте коментара“, обикновените хора, 

включително тези в континентален Китай, бяха стриктно контролирани от различни 

зли фактори и от злия призрак на жалката ККП. По онова време, ако 

[разпространяването] на „Деветте коментара“ и утвърждаването на истината бяха 

направени заедно, щеше да бъде много трудно да се спасят хората, които трябваше да 

бъдат спасени. Но след като измина една година и стигнахме до там, където сме днес, 

ситуацията е различна: злият призрак на жалката ККП е унищожен до степен, в която 

повече не може да контролира обикновения човек, хората днес са в състояние да 

мислят за нещата самостоятелно и хората вече не са контролирани от злия призрак на 

жалката Партия. В тази ситуация няма проблем да го правите, както описахте. 
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Освен това целта да разпространяваме „Деветте коментара“ и да съветваме хората да се 

оттеглят от Партията е ясна. Можете да го обясните на хората по следния начин: 

жалката ККП преследва Дафа учениците толкова много години и през това време на 

жалката ККП ѝ бяха давани  шансове; всички са напълно наясно с факта, че жалката 

ККП преследва Фалун Гонг. Ние ѝ давахме шансове през всичките тези години и 

въпреки това тя не прекрати преследването и все още непрестанно преследва Дафа 

ученици до смърт. Затова ние нямаме друг избор, освен да изобличим преследването от 

жалката Партия (аплодисменти), да изобличим жестокостта на жалката ККП и нейните 

престъпления при преследването на китайските хора в миналото и преследването на 

Дафа ученици понастоящем и да помогнем на хората да разберат това, което тя 

представлява, и да видят защо злата Партия преследва Фалун Гонг. Не е ли 

унищожаването на тази жалка Партия най-добрият начин да се спре преследването на 

китайските хора и на Фалун Гонг? Ние не се интересуваме от политическата сила на 

жалката Партия и нямаме политически амбиции; ние просто искаме да спрем 

преследването. Всеки ден, в който жалката Партия не спира да преследва Фалун Гонг, е 

ден, когато ние ще продължим нашите усилия да изобличаваме преследването и да го 

унищожим. (Гръмки аплодисменти) Всъщност тези неща са много ясни. Всеки знае, че 

жалката ККП преследва Фалун Гонг, така че защо да не разпространяваме “Деветте 

коментара“, за да я изобличим?? 

 

Ученик: Може ли да формираме младежки оркестри в различни области? 

Практикуващите от Торонто изпращат поздрави на Учителя. 

Учителят: Сега всички вие знаете какъв е ефектът от оркестъра, тъй като го обсъдихме 

по-рано. Хора от други места знаят, че в района на Ню Йорк е създаден голям духов 

оркестър. Този вид оркестър се нарича и военен оркестър, тъй като води началото си от 

армията, а по-късно се разпространява сред цивилните. Но хората все още го наричат 

така. Напоследък тези оркестри са особено популярни сред учениците. Хората все още 

ги наричат военни оркестри или пък ги наричат духови оркестри. Всъщност беше доста 

трудно да сформираме нашия оркестър. Ако всички други региони решат да направят 

това и ако нямат възможността и условията, които се изискват, това наистина ще 

попречи на другата работа, която Дафа учениците вършат. Нещата, които Дафа 

учениците правят, за да утвърждават Фа, абсолютно не трябва да бъдат засегнати.   

 

Ученик: Какво трябва да направим за артистичните трупи от Китай [които са тук] 

на турне! Ако не използват заглавието „Същата песен“, но въпреки това изнасят 

културата на ККП, трябва ли да се отнасяме към тях по същия начин? Какво да 

правим в тези ситуации?  

Учителят: Има много артистични групи, изпратени от Китай. Те не трябва да ви 

притесняват, защото нямат нищо общо с вас. Стига да не се фокусират върху Фалун 

Гонг, няма нужда да им обръщате внимание. Но ако в тези групи има хора, които са 

взели участие в преследването на Дафа ученици, тогава определено не позволявайте да 

им се размине.  

 

Ученик: Дафа практикуващи от Германия, Тяндзин, Далян, Пекин, Хуайроу, Юншан в 

провинция Хубей, Сишуей, Луотиан, Ухан, Чаоуан, Хайдян, Нинбо, Таншан, Анхуей, 

Чончин, Ганзу и Чанчун изпрашат поздрави на уважаемия Учител. 
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Учителят: Благодаря на всички. (Aплодисменти) Знам също, че сред публиката има 

Дафа ученици от Чанчун. 

 

Ученик: Може ли нови ученици, които са приели Фа наскоро, да бъдат наречени 

ученици от периода на Фа коригирането? Те могат ли да се усъвършенстват до 

Съвършенство едновременно с учениците ветерани? 

Учителят: Сред новите ученици определено има група, която принадлежи към 

следващата партида – тази на Дафа учениците от периода на „Фа коригира човешкия 

свят“. Независимо към кой период принадлежи един ученик, получаването на Фа и 

присъединяването му не е било лесно. В бъдеще, когато истината бъде величествено 

представена и всеки разбере какво всъщност е Фалун Гонг, в този момент ще бъде 

трудно хората да влязат [да се усъвършенстват в Дафа] и няма да може да го направи 

всеки, който поиска. (Учителят се подсмихва.) Тогава ще бъде напълно различно от 

това как се усъвършенстват Дафа учениците днес. Така че ако някой може да навлезе 

днес, това е най-добре. 

 

Ученик: Един от учениците мислеше, че планирането на определен координатор беше 

лошо и че то нямаше да работи добре за нас, затова той се опита да направи 

нещата отделно и постъпи според собственото си разбиране за утвърждаване на 

Фа. Аз мисля, че начинът, по който той прави нещата, е добър за утвърждаване на 

Фа, така че реших да му помогна в усилията му. 

Учителят: Да, такива неща са се случвали, когато координаторът не е мислил за 

определени неща или координаторът не се е справил добре в определени аспекти. И 

някои практикуващи са видели [какво липсва] и са поели инициативата сами да оправят 

нещата – тези неща също са се случвали често. Но когато групата иска да свърши нещо, 

някои ученици не биха се съгласили, като искат да правят свои собствени неща и тогава 

карат някои хора да работят отделно с тях. Искам да кажа на всички ви, че трябва да 

работите заедно с другите, независимо дали координаторът е свършил адекватна работа 

за нещо, и заедно би трябвало да го направите по-добре. Не може да се отделяте и да 

решавате да правите свое собствено нещо. Който постъпва така, не е прав. И аз като 

ваш Учител не одобрявам това. 

 

Ученик: Голяма западна компания ни пита дали да спре да поддържа и инвестира в 

Китай. Как да отговорим на този въпрос? 

Учителят: Мисля, че в момента малцина са в състояние да се откажат от паричните 

печалби и да престанат да инвестират в Китай, но разбира се най-добре би било, ако 

някой наистина може да го направи. Ето как гледам на това и го споменах в последната 

лекция: инвестирането в континентален Китай и подпомагането на китайските хора да 

имат по-висок стандарт и да живеят добре не е проблем. Това, на което се 

противопоставям, е постоянното изпращане на големи суми пари там, докато Фалун 

Гонг е преследван, което дава на злата ККП възможността да преследва Фалун Гонг. 

Във връхната точка на своята злост всяка година тя изсипва една четвърт от брутния 

вътрешен продукт на страната в преследването на Фалун Гонг – такава огромна сума! 

Би ли могла да преследва Фалун Гонг без пари? Абсолютно не! Днешните китайски 

хора не вярват в жалката ККП и ако тя не им плаща, те определено не биха правили 
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нищо за нея. Също така те знаят, че Дафа учениците са добри хора. Щяха ли тези лоши 

хора да правят всички тези неща, ако не им се плащаше? 

 

Ученик: Казвате ли, че не трябва да посочваме проблемите на другите хора? 

Понякога не мога да кажа дали проблемът е техен или мой. 

Учителят: Не казвам, че не можете да посочвате проблемите на другите хора. Това, 

което казвам е, че цялостната форма на самоусъвършенстване на Дафа учениците 

трябва да бъде такава, при която всеки човек се вглежда в себе си. (Аплодисменти) 

Като цяло средата на Дафа учениците не трябва да бъде такава, където хората се 

подобряват чрез критикуване и обвиняване помежду си! (Аплодисменти) Така че като 

ваш учител аз мога само да ви окуража да се вглеждате в себе си и когато се появят 

проблеми, да се опитвате да намерите своите собствени недостатъци. Ако всеки може 

да го направи, би било най-добре. Когато човек не може да разпознае даден проблем, 

разбира се, че не е грешно да се посочи. Но когато посочите нещо, трябва да го правите 

добронамерено. Вие усъвършенствате състрадание, така че трябва да имате добри 

намерения. Тоест трябва да си давате сметка за тези две неща и да сте в състояние да 

направите и двете. Мисля, че тогава ще можете да разрешите с лекота много проблеми. 

  

Ученик: Някои западни учени казаха лоши неща за Дафа и са твърдо убедени в 

мнението си. Това важно ли е? Как бихме могли по-добре да им помогнем да 

елиминират лошите си представи? 

Учителят: Ако човек от Запада каже, че Дафа или Дафа учениците са лоши, тогава 

мисля, че е слушал пропагандата на ККП. Ако не знае какви са Дафа учениците, как 

може да каже, че са лоши? Значи сигурно е слушал клеветническата пропаганда на 

злото. Тогава трябва да му обясните нещата. Всъщност не разяснявате ли истината през 

всичките тези години?  

 

Започвайки през 1999 г., когато на 20 юли започна преследването, всички ККП медии, 

вестници и радиостанции, от национално до провинциално ниво, както и на окръжно 

ниво, в огромната територия на Китай, всички телевизионни станции, медии и 

вестници – повече от хиляда телевизионни станции и стотици вестници – всички бяха 

ангажирани в съкрушителна кампания да нападат, потискат и преследват Фалун Гонг. 

Медийни източници от всички страни по целия свят използваха информация от 

континентален Китай, за да докладват за Фалун Гонг. Всички те помагаха в 

преследването на Фалун Гонг и цялата земя беше обгърната от тъмнина. Хората на 

много места не знаеха какво всъщност е Фалун Гонг и слушаха пропагандата на злата 

ККП. С течение на годините вие не преобърнахте ли всичко това чрез разясняване на 

истината? Днес Дафа учениците накараха хората по света да ги видят в съвсем нова 

светлина, и не го ли постигнахте по този начин? 

А именно, трябва да разпространите фактите и да разгромите основата на 

клеветническата пропаганда на ККП, и постигнахте това. Но все още има хора, които 

не са наясно с фактите, точно като проблема, повдигнат във въпроса на този ученик, 

който все още съществува. Така че трябва да продължавате да работите върху това, 

докато най-накрая всеки научи колко долнопробна и жалка е ККП в действителност. 

Разбира се някои хора са отвъд спасение и независимо какво правите, те са отвъд 

спасение. Знам го и затова казах, че би било доста добре, ако можете да спасите 



41 
 

половината от хората в Китай. Същото се отнася и за други места – възможно ли е да 

спасите всички хора? Мога да ви кажа, че това не е възможно. Може да имате такова 

желание и да го правите със състрадание към всички същества, но не можете да спрете 

да работите по въпроса или да се отпускате само защото има такива, които е 

невъзможно да бъдат спасени. Това определено би било неприемливо. 

Ученик: Един човек от работата ми има тесни връзки с китайското консулство и е 

силно отровен от злата комунистическа партия. Хора като него имат ли все още 

надежда да бъдат спасени? 

Учителят: Просто му разяснете истината и му представете фактите. Ако наистина не 

може да бъде спасен, тогава не може да бъде спасен. 

 

Ученик: Практикуваща от континентален Китай е бременна с второ дете. Трябва ли 

да го роди? По отношение на създаването на карма има ли разлика, ако жената 

направи принудителен аборт, вместо да роди бебето? 

Учителят: Обстоятелствата в континентален Китай са много специфични. Затова на 

практика засегнах всичко във Фа принципите, които съм преподал, и не искам да 

говоря за такива конкретни ситуации в такива условия; ефектът би бил твърде голям. 

Но мога да кажа, че практиката на жалката ККП за насилствените аборти е презирана 

от целия свят. Разбира се, за вас, като практикуващи самоусъвършенстване, на теория 

няма нищо лошо в това да защитавате живота. Това е всичко, което мога да кажа тук. 

Може да се наложи конкретните обстоятелства да се разглеждат въз основа на всеки 

отделен случай.  

 

Ученик: Защо в гранита няма живот? 

Учителят: Защо има хора, които питат за такива неща? (Учителят се подсмихва.) 

„Няма живот“ се отнася само до повърхностната форма на гранита, която е видима за 

човешкото око. Още по-микроскопичната материя, която съставлява гранита, е коренно 

различна. Каквото е истина на това ниво, може да не е вярно на друго ниво. От гледна 

точка на Фа на високо ниво, Фа на ниско ниво може да бъде точно обратен и дори 

погрешен. Истините постоянно еволюират. Трябва да сте наясно с това.  

 

Ученик: Има един човек, който активно помага с Дафа работа, но не може да разбере 

къде отива човек, след като постигне Съвършенство. Той признава Учителя, но не 

изучава Фа често. Къде бъркам по отношение на премахване на пречките в 

съзнанието му? Днес той е тук. (Учителят се подсмихва.) (Публиката се смее.) 

Учителят: В случаите с много от обикновените хора не можете да очаквате твърде 

много от тях. Вие сте Дафа ученик, така че разбираемо сте нетърпеливи да го видите да 

получи Фа. Разбира се, най-доброто за едно същество е да стане Дафа ученик и вашето 

желание е такова. Но предвид днешната ситуация не можете да вините някого, че не 

разбира нещата до някаква степен. Също така едно съзнателно същество, което помага 

на Дафа учениците да правят неща в този период от време, по принцип е наистина 

забележително, и той със сигурност ще има добро бъдеще. Това е, защото този период е 
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различен от всеки друг, защото е време, когато Дафа учениците преминават през големи 

страдания. 

 

Ученик: Ако човек вярва във всичко, което казва Учителят, и не се замисля повече за 

това, правилно ли е да е в такова състояние? 

Учителят: Боговете определено ще помислят, че този човек е изключителен. Но все 

пак бих искал човекът да чете книгите и да изучава Фа много. Обикновено, когато 

преподавам Фа, можете да усетите, че полето на състрадание е много голямо и силно и 

че може да разреши много проблеми. Но в ежедневието не мога да бъда такъв и няма да 

използвам тази сила. И имам – подготвил съм – умението да мисля като обикновен 

човек и това е, което използвам в ежедневието. Така че при тези обстоятелства може да 

се пошегувам или да говоря обикновени неща и вие да се чудите: „Как така Учителят 

не е на Фа?“ (Учителят се смее.) (Публиката се смее, аплодира.) Тук, на това човешко 

място има много неудобства! 

 

Ученик: Може ли да имаме бизнес спонсор за определена страница от вестника 

„Епохални времена“ („Dajiyuan“ на китайски – б. прев.)? Ние ще контролираме 

съдържанието и най-вече става дума за второстепенна страница.  

Учителят: Ако един бизнес ще спонсорира цяла страница, тогава това, което иска да 

публикува, трябва да бъде посочено в договора.  

 

Ученик: Когато някой иска да направи повече пари или да получи повишение в 

обикновената си работа, той може да получи каквото иска като работи по-добре. В 

медия или компания, управлявани от Дафа ученици, може ли човек по същия начин да 

получи позицията или парите, които иска, чрез усилена работа? 

Учителят: Когато вършите работата си в обществото добре, ще бъдете повишени по 

естествен начин. И когато началникът ви е доволен, може да ви възнагради по-добре. 

Но медийните издания, управлявани от Дафа ученици, не изкарват достатъчно печалба 

и в този смисъл те трябва да настигнат основните медийни издания в обществото. Тъй 

като това не може да бъде направено, не са ли мисли като тези безполезни? Що се 

отнася до получаването на определена позиция, ако някой мисли твърде много за 

такива неща, тогава нещо не е наред и изглежда, че е нещо повече от обикновена 

привързаност. Дафа учениците вършат нещата доброволно. Не мисля, че съм чувал за 

проблем като някой да иска определена позиция. (Учителят се смее.) (Публиката се 

смее.) Желанието за позиция не е нещо, което Дафа учениците трябва да имат в 

съзнанието си, нали така? И обмислянето как да я получите е още по-проблематично, 

нали така? Дафа практикуващите управляват медийни издания с цел утвърждаване на 

Фа, разясняване на истината и спасяване на съзнателни същества и те правят това, без 

да искат или да очакват нещо и без компенсация. Никой не мисли твърде много за 

позиции, нали? Разбира се, ако медийните издания могат да бъдат управлявани много 

добре и успяват да плащат заплати и дори да раздават бонуси или други облаги, тогава 

ще се радвам за вас. Предпоставката е първо да разполагаме със средствата да го 

направим.  

 

Ученик: След като съм контактувал повече с практикуващи от Запад и с тайвански 

практикуващи, наистина чувствам, че учениците от континентален Китай, които са 
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израснали с културата на злата Партия, са доста опорочени. От начина ни на 

мислене до това, което казваме и как се държим, има толкова много неща, които 

трябва да търсим дълбоко в себе си.  

Учителят: Когато хората от континентален Китай за първи път дойдат на Запад, те 

критикуват Запада и казват, че това или онова е лошо или как това и онова не изглежда 

правилно. Защо е така? Всъщност е така, защото са израснали и свикнали с нещата на 

жалката ККП. Само след време те осъзнават, че тези неща на жалката Партия са лоши и 

зловещи. Това е резултат от насаждането на партийната култура в продължение на 

дълъг период от време. Но начинът на живот извън жалката Партия е нормалният начин 

на живот на човешките същества – никой не се опитва да ти насажда нищо. Ето защо, 

когато тези, които дълго време са живели в чужбина, се завърнат в континентален 

Китай, те намират за много забавен начина, по който хората говорят в Китай. Те смятат, 

че всяко тяхно изречение е пълно със затвърдени партийни догми. Това е резултат от 

културата на порочната Партия да се внедрява дълбоко в живота на хората, 

прониквайки дори във всеки детайл от тяхното мислене, и е направила поведението на 

хората, тяхното държание, говор и дори изражението на лицата и погледа в очите им 

замърсени от жалката партийна култура. (Публиката се смее.) Разбира се, тези неща не 

са ключови. Докато праведните мисли на Дафа учениците са силни и те знаят кое е 

правилно и неправилно, тези навици могат постепенно да бъдат премахнати. Тези неща 

не са решаващи. 

 

Ученик: В периода на лично усъвършенстване, когато трябваше да премина теста на 

болестната карма знаех, че трябва да елиминирам кармата си и чрез своите 

издръжливост и постоянство във Фа мога да премина теста и накрая Учителят ще 

премахне кармата. Но при самоусъвъшенстването в периода на Фа коригирането, ако 

старите сили, техните тъмни раболепни слуги, изгнили демони и злият призрак на 

жалката Партия малтретират моето физическо тяло и това се проявява като 

болестна карма, тогава, тъй като не трябва да признаваме преследването на 

старите сили и не трябва просто да го търпим, може ли да елиминирам злите 

фактори зад тези неща чрез постоянство във Фа и изпращане на праведни мисли, за 

да отрека преследването? 

Учителят: Когато имате силни праведни мисли, нищо не може да ви попречи. От деня, 

в който един Дафа ученик започне да се усъвършенства, целият му живот е пренареден. 

С други думи, вашият живот сега е живот на самоусъвършенстващ се. Вече нищо не е 

случайно и нищо не се случва просто по случайност. Всичко в житейския ви път е 

директно свързано с вашето подобряване и самоусъвършенстване. След като нещата са 

наредени, никой не може да ги промени. Тяхната промяна би означавала нарушаване на 

небесните закони. Само Учителят може да ги промени. Но старите сили – с цел да 

унищожат всички тези неща – и същества от стария космос, които са засегнати от Фа 

коригирането, взеха участие в това с цел да помогнат във Фа коригирането, и това е, 

което доведе до огромни разделения. Въпреки че моите Фашъни могат да променят 

нещата, пътят на самоусъвършенстване на Дафа учениците е подреден до най-малките 

подробности и ако за един Дафа ученик се направи дори малка промяна – нещата ще 

трябва да се пренаправят изцяло. Докато необятната сила на Фа коригирането напредва, 

това огромно начинание се разгръща, като едновременно с това Дафа учениците се 

променят индивидуално. Нещо повече, 99% от целия космос е преминал през Фа 

коригирането и Дафа учениците от периода на Фа коригирането вече извървяват 
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последната отсечка от своето пътуване. Така че не може да преправите отначало частта, 

която вече е преминала през Фа коригиране, за да направите промени само за едно 

същество. Ето защо, когато много Дафа ученици не се справят добре в 

самоусъвършенстването си, когато се появят определени проблеми, които ги засягат, 

или когато изглежда, че нещата стават много сериозни, докато те преминават през 

тестове, ако в такива моменти искате Учителят директно да се погрижи за вас, 

Учителят ще трябва да пренареди отначало в стария и новия космос всичко, което се 

отнася до вас. Всички неща, които са преминали през Фа коригиране през тези години, 

ще трябва да бъдат променени, времето ще трябва да бъде върнато назад... всичко ще 

трябва да бъде направено отново, от самото начало. Ето колко големи са тези въпроси. 

Това обяснява защо ви казвам, че наистина не мога да променям неща [в този 

сценарий]. До което ниво се усъвършенствате, това ще бъде вашето ниво и ако накрая 

изглежда, че не може да се издигнете по-нататък, тази ситуация също показва намеса от 

факторите на старите сили. Всъщност когато изглежда, че някой не може да премине 

тест, това се дължи на редица фактори. Когато наистина имаме някой, който ни напусне 

рано, ако е бил Дафа ученик, който е правил и трите неща, тогава той определено ще 

постигне Съвършенство. Само че неговото ниво ще бъде различно. 

 

Също така ако трябваше лично да правя неща за вас, злото щеше да се възползва от 

този факт и новият космос щеше дори да бъде замърсен. Фа коригирането е 

изключително сериозно. Когато за първи път започнахте да се усъвършенствате, 

Учителят направи за вас всичко, което трябваше да бъде направено. Сега зависи от вас 

да се борите с изпитанията с праведни мисли. Учителят може да ви помогне, когато 

имате достатъчно праведни мисли. Но когато праведните ви мисли липсват и не можете 

да отговорите на стандарта, ако Учителят иска да направи нещо, биха били въвлечени 

неща толкова важни, колкото току-що описах. Затова, след като пътят за 

самоусъвършенстване на един Дафа ученик вече е бил аранжиран, на практика никой 

не може просто да го промени и никой – добър или лош – не може да ви направи нищо. 

Дори ако някой иска да ви даде нещо специално и добро, той не може да го добави. И 

ако някой иска да ви даде нещо специално, което не е част от онова, което 

първоначално сте имали във вашето усъвършенстване, или ако някой иска да ви 

преследва прекомерно, няма да може да го направи. Изключения се появяват само 

когато вие самите не се справяте добре. Разбирате ли какво казвам? (Аплодисменти) 

 

Преди много ученици са виждали, че когато лекувах обикновени хора, нямаше нужда 

даже да си вдигна пръста. Трябваше само да погледна човека и той беше излекуван. 

Когато го погледнех, аз излъчвах определени неща: мога да излъчвам свръхестествени 

способности от всяка част на тялото си. Чрез излъчването на тези неща неговото 

заболяване биваше излекувано незабавно. В крайна сметка човешките същества са 

хора, така че понякога този човек започваше да се чуди: „Как мога да бъда излекуван, 

ако дори не си повдигнал пръст?“. По тази причина често използвах ръцете си. 

Повечето пъти болестта биваше излекувана на момента, независимо каква беше. Мога 

да излекувам всяка болест, която обикновен човек е възможно да има; мога да 

излекувам всички тях. Но за Дафа учениците е различно. Разбира се, сега, когато казах 

това, не бива да водите тук обикновени хора, защото аз няма да извършвам лечение. За 

Дафа учениците не беше лесно да стигнат в самоусъвършенстването там, където са 

днес, така че не искам да има допълнителни трудности и пречки. Тъй като излекуването 

на обикновен човек включва целия му живот и изисква балансирането на кармичните 

отношения, които той има в различните измерения, само тогава той може да бъде 

излекуван – всички онези дългове, които има трябва да бъдат уредени благоприятно и 
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съществата, които искат да си съберат дълговете, трябва да получат някои добри неща. 

Само тогава неговото заболяване може да бъде излекувано. В момента Учителят не 

иска да прави такива неща. Ето защо по принцип не правя нищо [по този въпрос] за 

хората и това е, за да предотвратя появата на допълнителни трудности за Дафа 

учениците в техния процес на самоусъвършенстване. Ако нещо не е направено както 

трябва, веднага ще последва затруднение и всички тези допълнителни затруднения ще 

се превърнат в препятствие. Това е ситуацията по принцип.  

Ученик: Когато някои Дафа ученици бяха жестоко преследвани от злобни хора или зли 

духове от други измерения, те отидоха в болница и използваха методи на 

обикновените хора, за да се справят със ситуацията, или им поставиха инжекции, или 

вземаха лекарства, за да намалят страданието си. Това причинява ли много вреда на 

тялото на един самоусъвършенстващ се? Могат ли те все още да се 

усъвършенстват? Преди някой да се е освободил от преследването от злото на 

неговото тяло, може ли да използва обикновени средства? 

Учителят: Това, което е важно за самоусъвършенстващите се, са праведните мисли. 

Когато имате силни праведни мисли, вие сте в състояние да издържите всичко и да 

направите всичко. Това е, защото сте самоусъвършенстващ се: някой, който е поел по 

божествен път и който не е контролиран от фактори на обикновените хора или от 

принципи на ниско ниво. (Аплодисменти) 

 

По-рано казах, че съм премахнал името на всеки един Дафа ученик от списъка на Ада. 

Всеки обикновен човек е записан в този списък. Аз премахнах имената на Дафа 

учениците от списъка на Ада. Имената им бяха премахнати от Ада. Така че вашите 

имена не са там. С други думи, вие по никакъв начин не сте същества от Трите сфери и 

вече не сте обикновени хора. Ето защо, когато вашите праведни мисли са силни, може 

да разрешите всеки проблем. Болестната карма, която се появява във вашето тяло, се 

проявява като тест. Разбира се, то изглежда като болестна карма, тъй като със сигурност 

няма да има облика на бог, който се разболява. Затова трябва да го третирате с праведни 

мисли. Вие сте самоусъвършенстващ се, така че всъщност то определено не е болест. 

Но няма да стане толкова просто. Знаете ли какво си мислят старите сили? Те си 

мислят: „Аха, значи ти, техният Учител, си им обяснил Фа за болестната карма толкова 

ясно“. Да, вярно е, че тогава, когато бях сред ученици, които имаха трудности при 

преминаването на тестовете на болестната карма, аз им обясних тези неща с много ясни 

термини и учениците, които са тук, знаят това. Но независимо колко ясно са обяснени 

Фа принципите, това няма да направи самоусъвършенстването по-лесно и 

[изискванията] може даже да станат по-стриктни. Например едно от проявленията е, че 

няма да бъде достатъчно, ако някой просто е разбрал нещо: той трябва да бъде 

праведен и в мислите, и в действията. Ако нечии праведни мисли не са силни по време 

на самоусъвършенстването, той няма да може да премине тестовете добре и те ще се 

проточат. Също така, когато той не е в състояние да постигне силни праведни мисли, 

неговата увереност ще отслабне. Не изгубиха ли някои хора увереност и в резултат на 

това не стигнаха ли дори до изкривени „заключения“? Понякога си мислите само, че 

искате Учителят да ви продиктува Фа още по-ясно, но това не е заместител на 

самоусъвършенстването, ако на ученика все още му липсва непоколебима вяра в 

принципите на Фа. Разбира се, от друга страна, Дафа учениците, които имат силни 

праведни мисли и чиято вяра става още по-непоколебима, след като разберат 

принципите на Фа, ще преминат през всяко изпитание. 
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И обратно, когато някой нов ученик или някой, който сам разбира, че не е бил 

достатъчно усърден, се разболее и отиде в болница – нека бъде така – [предполагам] 

просто ще го приемем като част от неговия процес на самоусъвършенстване. По-

нататък, когато се усъвършенства по-добре, той постепенно ще разбере какво трябва да 

направи. Самоусъвършенстването е процес и в края на краищата трябва да даваме шанс 

на хората. Разбира се, тук няма нужда да говорим за онези, които са усърдни. За тези, 

които вътрешно не са убедени: ако отидете [в болницата], Учителят не може да каже 

нищо. Ако всяка стъпка в самоусъвършенстването на човек е била правилна, всички ще 

му се възхищават. Боговете ще му се възхищават и Учителят ще се отнася към него с 

голямо уважение. Ако един ученик върви с огромни крачки, без да спира, право към 

Съвършенство (всички се смеят), без да падне нито веднъж (всички се смеят), казвам 

ви, че тогава той сигурно е божество. (Всички се смеят.) Или може би Учителят не е 

подредил добре нещата за него и неговите изпитания са твърде леки, тъй като може да 

ги премине всичките. Така че обикновено предопределените изпитания могат да бъдат 

преминати, стига човек да се подобрява; ако не се подобрите, няма да можете да ги 

преминете. Това е в общи линии. Ако някой направи грешка, това може да се счита 

само за етап от процеса на самоусъвършенстване и не може да се каже, че човекът вече 

не е достатъчно добър, нито може да се каже, че той ще бъде винаги в това състояние. 

Това е просто един от етапите на процеса. Ако в един момент някой наистина няма 

достатъчно силни праведни мисли и наистина повече не може да издържа нещо, какво 

да прави? Тогава нека го направи. (Всички се смеят.) Да (Учителят се подсмихва), 

тогава да отиде в болница. 

 

Ето как е по принцип. Но как може едно божествено същество да позволи обикновени 

хора да му приложат лечение? И как може обикновени хора да излекуват болестта на 

едно божествено същество? (Aплодисменти) (Учителят се смее.) Това са Фа 

принципи. Но често случаят е, че вие всъщност не изглеждате като да имате толкова 

силни праведни мисли. Когато не можете да се справяте добре, тогава продължавайте. 

Ако съзнанието ви не е стабилно, това означава, че като цяло изобщо не отговаряте на 

стандарта и удължаването на процеса няма да доведе до промени. И ако някой се 

опитва да издържи само за да не се изложи, това добавя привързаности върху другите 

привързаности. В такива случаи има само два избора: или да отидете в болницата, 

което значи, че се отказвате да опитате да преминете теста, или напълно да изоставите 

всичко, да се държите като почтен и възвишен Дафа ученик, който няма негодувание 

или привързаности, и оставите на Учителя да нареди дали оставате или си тръгвате. 

Когато сте способни да направите това, тогава сте божество. 

 

Ученик: Дейностите по разясняването на истината в Манхатън приключиха и 

практикуващите от различни места се връщат там, откъдето са дошли, за да 

утвърждават Фа. Дали тези от нас, които са дошли от континентален Китай, 

трябва да се върнат там, ако нашата собствена ситуация го позволява, за да 

разясняваме истината там? 

Учителят: Ако сте напуснали Китай, защото там ви преследват, абсолютно не трябва 

да се връщате. Сега, след като сте излезли от там, сте навън. Тогава стойте и 

разяснявайте истината тук. Ако мислите, че ако се върнете там, обстоятелствата около 

вас ще  са по-спокойни, тогава е различно. В този случай, може да се върнете, това не е 

проблем. Ако за вас би било опасно да се върнете, тогава не се връщайте. 
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Ученик: Тъй като целта на новогодишната Гала е да спасяваме съзнателни същества, 

трябва да раздаваме билетите безплатно и да не говорим за печалба или трябва да 

сложим ниски цени на билетите. Това мислене правилно ли е? 

Учителят: Не, не е правилно. Дафа учениците са ученици от периода на Фа 

коригирането. Преди, когато купувахте Дафа книги, аз почти исках да ви ги дам 

безплатно. Но това беше за усъвършенстващи се от периода на Фа коригирането. За 

обикновените хора получаването на безплатни неща не отговаря на принципите на това 

измерение. Като Дафа ученици обаче вие можете да им дадете безплатни неща, защото 

това е направено в резултат от състраданието на един Дафа ученик. 

 

Но замисляли ли сте се колко е трудно за медийните издания, управлявани от Дафа 

ученици? Онези от вас, които не са част от тях, нямат представа колко ограничени са 

ресурсите им за поддържане дейността на медийните издания: телевизионния канал, 

вестника и т.н. Всички се опитват да направят пробив чрез реклама и да започнат 

положителен цикъл. Такова е и моето желание, както и желанието на всички ученици, 

които помагат в управлението на медиите, и те работят по този въпрос. Не би ли било 

добре, ако можеха да изкарат печалба от Галата на НТД ТВ (телевизия „Ню Тан 

Дайнасти“)? Самите участници в коледния спектакъл на „Рейдио Сити Мюзик Хол“ 

казаха: „Нашият спектакъл не е толкова добър, колкото вашия. Нашите програми не 

могат да се мерят с вашите“. Но цените на техните билети са много високи. Те имат 

деветдесет спектакъла на месец и изкарват достатъчно пари, за да покрият всичките си 

разходи за цяла година, включително заплатите. Тогава защо НТД ТВ да не може да 

направи същото? 

Колкото до цените на билетите, по отношение на качеството на Новогодишната гала и 

на количеството усилия, които полагат Дафа учениците, цените на билетите всъщност 

не са толкова високи. Това важи за целите САЩ, тъй като стандартът на живот в САЩ 

не се различава много от един район до друг. Истинският проблем е разпознаване на 

името. Някои ученици искаха да купят билети и да ги подарят, мислейки си: „Ако 

цените на билетите не бяха високи, а бяха малко по-евтини, щях да купя повече и да ги 

раздам като подарък. Не мога да си позволя да ги купя, когато са твърде скъпи, нито 

мога да си позволя да ги подаря“. Това може да е проблем, ето защо някои ученици се 

оплакват. Но разбира се, има различни цени на билетите и има по-евтини билети, тъй 

като местата са различни. Но като казвам това, въз основа на опита от последния път 

или последните два пъти, би било добре следващия път цените на билетите да се 

коригират. Или бихме могли да направим специално представление само за Дафа 

ученици. 

Ученик: Ние планираме да заснемем телевизионни минисерии за Дафа учениците, 

които утвърждават Фа, и сюжетът включва сцени от континентален Китай. Какво 

да направим?  

Учителят: Всъщност трудностите със сцени на заден план се преодоляват лесно. 

Знаете, че създаването на филм е проста техника. Ако имате нужда от сцени от 

определени места, просто поискайте някой да заснеме кадрите там и да ги донесе. 

 

Ученик: В Сан Фанциско има много хомосексуалисти и много от обикновените хора 

там поддържат такъв вид поведение. Злото е изопачило определени думи от 
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лекциите на Учителя, които споменават хомосексуалистите, за да атакуват Дафа. 

Учителю, моля кажете ни дали трябва да отговаряме на това открито и в голям 

мащаб или да разясняваме фактите индивидуално на тези, чието съзнание е 

отровено.  

Учителят: Просто разяснете фактите на отделните хора, това ще е достатъчно. Няма 

нужда да им отговаряте. Знаете ли, аз държа едно нещо под контрол много добре: 

когато става дума за неща, които ще бъдат решени, когато Фа коригира човешкия свят, 

сега не правя абсолютно нищо за тях. Независимо дали е нещо, което ще направят 

старите сили или злите, прогнили демони, всеки опит да провокират неща, които не са 

част от сегашната ситуация, ще бъде напразен. Те могат да вдигнат малко шум, но няма 

нужда да им обръщаме особено внимание. Знам какво правя. Ако някой има да каже 

нещо, мога да помисля за въпроса, който поставя. Но нещата, които искам да направя, 

изобщо няма да бъдат прекъснати. Това е истина както за утвърждаването на Фа днес, 

така и за Фа коригирането на целия космос. Готов съм да изслушам предложенията на 

всеки, но все пак ще направя нещата въз основа на онова, което аз искам да направя, и 

никой не може да промени това. (Aплодисменти) Също така трябва да сте наясно какво 

правите вие и след като веднъж сте направили правилния избор, не би трябвало да 

бъдете спирани от никого и от нищо. Не трябва да позволявате на никое от нещата, 

които се случват, докато Дафа учениците се усъвършенстват, разясняват истината, 

спасяват човешки същества и работят срещу преследването, да се намесва в онова, 

което е първостепенно и най-важно за вас. Трябва да се справите добре с това! Когато в 

обществото се провежда някакво събитие, дори то да е нещо, което е от полза за 

усилията на Дафа учениците да се противопоставят на преследването, Дафа учениците 

абсолютно не могат да спрат да се усъвършенстват и просто да започнат да работят за 

това нещо. Самоусъвършенстването е самоусъвършенстване. 

 

Ученик: Съществуват много благородни истории за това как възвишени императори 

и личности от древността са реагирали на критиката с благодарност и без 

негодувание. Наистина чувствам, че не съм се усъвършенствал достатъчно солидно, 

когато става дума за приемане на критика. Понякога не мога да комуникирам добре с 

другите, защото се съсредоточавам да се оправдавам. 

Учителят: Когато става дума как се оправдавате (Учителят се подсмихва), това ми 

напомня нещо. Някой ми каза – и аз наистина съм го наблюдавал – някой ми каза, че 

има разлика между това как ученици от континентален Китай и ученици от Тайван се 

справят с проблемите. Ако ученик от Тайван не е направил нещо добре, той ще ви 

изслуша, ако му го посочите и няма да се оправдава. Но ако ученик от континентален 

Китай не е направил нещо добре и му го посочите, той веднага ще каже: „Не знаеш 

какво стана! Ситуацията тогава беше такава и такава.“ (Учителят се подсмихва.) 

(Публиката се смее, аплодира.) Той знае, че за един практикуващ не е добре директно 

да опровергае казаното. Затова се опитва да намали отговорността по заобиколен 

начин, да се оправдае по заобиколен начин. Когато сте направили грешка, сте 

направили грешка. Бъдете откровени. Ако сте направили нещо погрешно, сте 

направили нещо погрешно. Само онези, които се осмелят да признаят своите грешки, 

се възприемат в положителна светлина от другите и другите им се възхищават. Дори 

боговете им се възхищават. (Аплодисменти) [Представете си], ако сте стигнали до 

самия край на вашето пътуване и боговете ви попитат: „Преди, когато другите те 

критикуваха, ти винаги ли беше в състояние да се справиш правилно? Покажи ни.“ – 



49 
 

вие няма да имате нищо за показване. (Публиката се смее.) И ако кажете: „Никога не 

съм направил нищо погрешно, никой никога не ме е критикувал.“ – дали някой ще ви 

повярва? 

 

Как може човешко същество да не прави грешки? Усъвършенстват се човешки 

същества, така че как може да не допускат грешки? И въпреки това никой не ви е 

виждал да признавате грешките си. (Публиката се смее.) Не издавате ли така факта, че 

нещо с вас не е наред? Нямате ли слабо място в култивацията си? От сега нататък ще 

гледам да видя кой може да признае грешките си. (Публиката се смее, аплодира.) А и 

кой е способен никога да не прави грешки? И какво значение имат грешките? Ние 

просто трябва да ги поправим, нали така? В основата на проблема са вашите 

привързаности. Не трябва ли чрез самоусъвършенстване да се отърсите от човешките 

си привързаности? Ако винаги се опитвате да сте уклончиви, отбягвате нещата и не 

желаете да ги отстраните, това е голям проблем. 

 

Ученик: Учителю, може ли да поговорите за значението и особеностите на 

разясняването на истината в Kитайския квартал в Сан Франциско? 

Учителят: Знаете онази улица в китайския квартал, почти всички магазини по нея са 

бизнеси от континентален Китай, техните собственици са от континентален Китай. 

Въпреки че правите нещата в района на залива много добре и въпреки че китайската 

общност е разпръсната и злата ККП няма публика, все пак онези, които живеят в 

различни райони, често ходят в китайския квартал, така че това място не може да бъде 

пренебрегнато. Не давайте никаква опора на жалката ККП. (Аплодисменти) Където и 

да е, елиминирайте я. Просто не може да позволите на жалкия демон да вреди на 

хората тук. 

 

Ученик: Когато разясняваме истината на хората, се натъкваме на много обикновени 

хора, които знаят, че Дафа е добро и са любезни към Дафа учениците, но не желаят 

да се оттеглят от Партията. Ще имат ли бъдеще тези хора? Какво може да се 

направи? 

Учителят: Всичко, което човек иска да направи, зависи от него. Дафа учениците 

трябва да правят това, което трябва, и да не съжаляват заради себе си. 

 

Ученик: В момента нашето местно издание на „Епохални времена“ има доста 

съществени финансови проблеми. Имайки предвид тази ситуация, може ли да 

разрешим финансовите проблеми чрез събиране на средства от учениците, които 

участват в работата по медията? 

Учителят: Никога не съм правил нещо такова. Защото знам, че когато започнах да 

преподавам Фа, аз абсолютно забраних събирането на средства, а по-късно, дори когато 

ситуацията беше наистина тежка, никога не съм одобрявал събирането на средства от 

Дафа ученици. Фактът е, че всеки Дафа ученик използва своя  приход, за да утвърждава 

Дафа. Това е изключително. Това не се явява събиране на средства, а е направено от 

сърце. Това е могъща добродетел. Ако трябваше да използваме методите, които 

използват религиите, аз винаги съм чувствал, че това би навредило на Дафа. Ето затова 

аз самият никога не съм го правил и не съм позволявал и на вас да го правите. Не сме 

събирали пари от хората. Вместо това, вие започнахте да действате по своя инициатива. 
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Първото е пасивно, докато второто е от сърце. Дафа учениците утвърждават Фа и 

могъщата добродетел е тяхна. Ако аз се заемех да събирам средства, за да правя 

нещата, могъщата добродетел нямаше да принадлежи на Дафа учениците, а на мен. 

Така че опитайте се максимално да не правите това. Ако наистина имате трудности, 

може да го споделите с ограничен брой ученици, които имат финансови възможности. 

 

Ученик: Когато казахте, че половината от хората ще бъдат спасени, говорехте за 

половината от китайския народ или за половината от населението на света? 

Учителят: Все още нищо не е свършило. Казах, че ако успеете да спасите половината 

от китайския народ, аз като ваш учител бих бил много щастлив за вас и доволен за 

съзнателните същества. Не можете да видите в какво са се превърнали днешните 

китайци. Ако можехте, щяхте да сте изумени! Не можете да видите колко лоши са 

станали нещата в Китай. Ако истинската обстановка се покаже пред очите на хората, 

ще бъде ужасяващо. Жалката Партия превръща китайците в бездушни злодеи. 

Поведението на хората е станало много примитивно и дегенерирало и е потънало под 

най-долната граница, до която едно човешко същество може да стигне. И като капак на 

всичко е преследването на Фалун Гонг.  

 

Ученик: Бих искал да предам поздрави на уважаемия Учител от името на Дафа 

учениците в Тайланд. Дафа учениците в Пусан, Германия, град Шенян, град Чаоян в 

провинция Ляонин, град Чанша и Дафа учениците от провинция Хунан, които са 

незаконно задържани и изпратени в затвора, изпращат своите поздрави на 

милосърдния и величествен Учител! 

Учителят: Благодаря! (Аплодисменти) И един Дафа ученик от континентален Китай 

ми изпраща поздрави. Няма да прочета името му на глас тук, защото трябва да 

предпазваме Дафа учениците.  

 

Ученик: Когато работим с други практикуващи в Япония върху интернет проект, 

винаги се натъкваме на ученици, които в един момент се отклоняват от пътя. Ние 

имаме различно мнение по този въпрос, но само малък брой ученици имат познания 

относно технологията. Учителю, моля кажете ни дали може да работим с 

учениците в такава ситуация. 

Учителят: Ако в един момент са се отклонили от пътя и са направили грешки, стига да 

могат да намерят пътя си обратно – това е добре. Повод за тревога са онези, които все 

още упорито се придържат към грешния път. Ако някой е намерил пътя си обратно и не 

е направил лоши неща, откакто е с Дафа ученици, може да вземете решение, базирано 

на специфичната ситуация. Не искайте от Учителя да решава тези неща. 

 

Ученик: Може ли редовно да каним обикновени хора да участват в нашите 

коментаторски радиопрограми, ако тези хора не са против Дафа и са против злата 

Партия? 

Учителят: Това би било добре, не мисля, че има проблем с това. За коментаторските 

програми би било добре. 
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Ученик: Моята съпруга беше включена в технически проект, в който вложи много 

време и енергия. Но тя мисли, че координаторът не се отнася справедливо с нея и не 

иска да си сътрудничи с учениците в екипа на големия проект. В резултат на това 

технологията, която е разработила, не се използва в проектите за Фа коригирането. 

Загрижен съм, че тя се отклонява от правилния път. Учителю, моля да предложите 

милосърдното си напътствие по този въпрос. 

Учителят: В действителност става дума за невъзможност за освобождаване от 

привързаности и за неспособност да се издържа повече, когато тестът стане голям. 

Всъщност, можете ли да видите [проблема тук]? Вие вече сте напуснали състоянието, в 

което един Дафа ученик се усъвършенства и сте на път да напуснете арената, на която 

трябва да утвърждавате Фа. Понякога, когато другите засягат ваша привързаност, която 

не искате да докосват, за вас става наистина трудно. Някои хора просто не искат да 

слушат коментарите на други хора. А някои недоволстват, когато техните идеи не се 

използват. Всичко това са човешки привързаности, много упорити човешки 

привързаности.  Нима винаги, когато имате някаква идея, трябва тя да бъде възприета? 

Някои хора казват: „Казвах го отново и отново с толкова много търпение и все пак 

нямаше никаква полза“. Дали действителната, обективна ситуация е толкова проста, 

колкото си мислите? Много неща трябва да бъдат координирани, като се има предвид 

цялостната картина. Също така е възможно тези, с които работите, наистина да не са се 

усъвършенствали така добре, както вие. Но ако някой не се е усъвършенствал толкова 

добре, колкото вас, това прави ли го да не е Дафа ученик? Тогава значи ли това, че не 

трябва да си сътрудничите? Също така всеки човек ще има свое собствено мнение по 

даден въпрос. Възможно е една идея, независимо колко е добра, да не бъде използвана. 

В такъв случай ще спрете да работите по проекта ли? Онези, които отговарят за 

проектите, трябва да вземат предвид как предложението се свързва с нещата като цяло 

и как отделните неща се свързват едно с друго. Това е основна разлика в мисленето на 

отговорниците в сравнение с това на другите.  

 

Някои практикуващи си мислят, че само техните технически умения са най-добрите и 

когато техните идеи не се приемат, избират да правят нещата по свой начин. В 

действителност те са твърдоглави. Не трябва да правите нещата по този начин. 

Отговорникът със сигурност има свои собствени идеи. Вие сте Дафа ученици, така че 

трябва да стигнете дотам да работите по-добре един с друг. Дори когато вашата идея не 

бъде използвана, независимо колко добра е идеята [вие трябва да мислите]: 

„Независимо коя идея приемаш за добра, аз ще работя с нея и ще помогна да свършим 

нещата и да ги направим добре. И ще се постарая да свърша добре това, което трябва 

да направя, защото се усъвършенствам“. Не е така, че само ако вашата технология се 

приеме, вие ще се подобрите в самоусъвършенстването. Да работите добре и да си 

сътрудничите с другите, и да работите заедно, за да свършите добра работа с 

възложените задачи, ето какъв трябва да бъде един самоусъвършенстващ се и това е 

първостепенно и най-важно.  

 

Мисля, че това е всичко, което ще кажа днес. Отговорих на  всички бележки с въпроси. 

(Eнтусиазирани аплодисменти) Разбира се, знам, че някои въпроси са били пресети от 

екипа на конференцията. Истина е, че не мога да отговаря на всички онези въпроси 

заради ограниченията във времето. Така че на всяка Фа конференция се отсяват 

въпроси, които са били задавани преди или които нямат твърде голямо отношение към 

Фа конференцията като цяло.  Във всеки случай, един самоусъвършенстващ се трябва 

да гледа на нещата като самоусъвършенстващ се и със съзнанието на 
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самоусъвършенстващ се и абсолютно не може да гледа на нещата със съзнанието на 

обикновен човек. Нищо, на което се натъквате, не е просто, случайно или обикновено 

нещо. То трябва да има нещо общо с вашето самоусъвършенстване и с вашето 

подобряване. Тъй като сте самоусъвършенстващи се, вашият жизнен път е променен и 

ви е даден нов път за самоусъвършенстване; нищо по вашия път не е случайно. Но 

определено ще изглежда, че е случайно, защото само сред тази заблуда и в състояние, 

където вие сте като обикновените хора, може да покажете дали се усъвършенствате, 

дали се усъвършенствате добре и дали сте в състояние да преминавате тест след тест. 

Това е самоусъвършенстване и това е праведно просветление! 

 

Ето какви би трябвало да бъдат засега Дафа учениците от периода на Фа коригирането. 

Нещата ще бъдат различни в бъдеще. Това не е както ще се усъвършенстват бъдещите 

Дафа ученици. Изискванията за Дафа учениците от този период са високи и те имат 

огромни отговорности – техните исторически мисии са толкова велики (аплодисменти) 

– така че как се усъвършенстват в това състояние на илюзия става много важно. Затова, 

когато не можете да почувствате нищо или не можете да видите какво действително се 

случва с вашето усъвършенстване, не можете да се отпуснете. Трябва да внимавате за 

това. В средата, в която се усъвършенствате, ще научите и ще разберете косвено много 

неща. Мисля, че това, плюс Фа принципите на Дафа, трябва да е достатъчно, за да 

подсили праведните ви мисли. 

 

По отношение на Фа принципите, които Учителят преподава, много от присъстващите 

сред публиката днес някога са чели будистки или даоистки текстове; някои са били 

светски будисти, а други дори са се усъвършенствали на определени места преди. Така 

че може да погледнете и да видите – някой друг някога обяснявал ли е Фа принципи до 

такава степен? Били ли са някога нещата толкова всеобхватни и ясни? Това е нещо, 

което не се е случвало никога преди. Ако просто си бях измислил нещата, не мисля, че 

някога би могло това да се случи, нещата, които сте видели, никога нямаше да се случат 

и жалкият призрак на злата Партия нямаше да се страхува толкова много. От гледна 

точка на познанието на обикновените хора, това, което аз, Ли Хонгджъ, разкрих, отива 

далеч отвъд познанието на съвременните хора и обхвата на съвременното познание.  

Аз дори разгадах мистериите, които озадачават много сфери на познанието. Това не са 

неща, които можете да намерите в книгите или да научите в обществото. Чрез вашето 

усъвършенстване сте разбрали, че това е Законът на Буда, това е Великият Закон на 

Космоса и това е Фа, който действително разкрива Истината на Космоса.  Бих могъл да 

разкрия много, много неща, които биха били още по-интригуващи за човечеството, но 

това ще бъде направено в следващия етап. Произходът на човечеството, конкретни 

детайли за нещата, всички мистерии, появили се през различни исторически периоди, 

всички видове събития, които са се случили на света през различни периоди, различни 

исторически фигури и определени необясними феномени, в които хората не вярват, 

включително небесни същества, и още, и още, всички ще бъдат показани в истинския 

си вид на бъдещото човешко общество. По това време ще използвам различен подход, 

за да направлявам бъдещите Дафа ученици и да им дам по различен начин път, по 

който да се усъвършенстват. Начинът, по който стоят нещата сега, е положението днес. 

Дафа учениците, до последната си стъпка към Съвършенство, по целия път ще бъдат 

тествани за това, дали могат да се справят. Може да има много, много критични тестове 

за вас през цялото време, докато сте само на крачка от финала. Това е, защото всяка 
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стъпка става все по-важна и по-важна за самоусъвършенстването ви и за вашите 

тестове, особено към края. Знаете, че докато все още са наоколо, онези анархични 

богове от стария космос ще се опитват да манипулират нещата до самия край. Когато 

не сте на необходимото ниво, те със сигурност ще се опитат да намерят начин да ви 

провалят. Те знаят, че Ли Хонгджъ няма да ви изостави, затова ще използват всякакви 

методи, за да ви накарат да пропаднете. Само една-единствена грешна мисъл ще накара 

човек да се провали. Така че колкото по-близо е до края, толкова по-сериозни и 

решаващи ще бъдат тестовете. 

 

Дафа учениците, които са били преследвани дълго време, но са останали непоколебими 

и продължават да утвърждават Фа, са работили много усилено и за тях не е било лесно 

до получат това, което са получили. Те би трябвало да се отпускат дори още по-малко. 

Не си позволявайте да изоставите състоянието, в което се усъвършенствате, заради 

моментна замъгленост или защото с течение на времето сте се поотпуснали. Веднъж 

загуби ли се предопределената възможност, това ще бъде краят на всичко. Злото е 

опитало всичко възможно, за да ви провали. Някои богове не искат да се издигнете чрез 

самоусъвършенстване. Не мислете: „Те искат каквото е добро за нас и искат да се 

издигнем чрез самоусъвършенстване“. Това не е вярно! Те опитват всичко възможно да 

ви повалят и да не ви позволят да се издигнете.  Трябва да го имате предвид и ето как е 

в действителност. Боговете в различни сфери имат мислите, специфични за различните 

сфери. По време на Фа коригирането те не могат да видят крайната истина на космоса 

и някои от тях просто не мислят, че Фа коригирането и Дафа учениците са достойни. 

Само онези, които знаят истината, могат да видят сериозността на това и не смеят да 

правят нещата своеволно. Ако това Фа коригиране на целия космос се провали, 

космосът би престанал да съществува завинаги, всичко би се разпаднало, източниците 

на материя биха се разпаднали до един и ако бихте искали да образувате нещо от 

космическо тяло, в което не би имало нищо, продължителността на времето, което този 

процес би отнел, е просто ужасяваща. Нещо повече, то не би могло да се образува, ако 

не са налице правилната възможност или условия. 

 

Всички Дафа ученици знаят, че нещата за които говоря, стават все по-високи и по-

високи и все по-големи и по-големи, и се разкриват все повече и повече – определени 

неща, които се случват във Фа коригирането. За нови ученици или ученици, които не са 

били усърдни, това може да направи по-вероятно да има прекъсване по отношение на 

тяхното разбиране за нещата и по-вероятно е, че вие няма да разберете нещата. Но това 

няма как да се избегне. Аз трябва да преподавам Фа в контекста на цялостната 

ситуация на Фа коригирането и затова трябва да говоря за нещата по този начин. 

Надявам се, че всеки, който е получил този Фа, ще го цени и няма да пропусне тази 

възможност. В миналото, когато за първи път започнах да преподавам Фа, казах: „Ако 

аз не мога да ви спася, никой не може“. Истината е, че не само никой няма да може да 

ви спаси, но и вие никога повече няма да имате възможност като тази. Така е, защото 

този път човечеството е достигнало този етап, самия край. След като това Фа 

коригиране и Фа коригирането на човешкия свят завършат, следващият цикъл на 

човечеството ще бъде ново човечество и хората, които успеят да преминат, ще 

претърпят промени – дори външният им вид ще се промени. 

Добре, това е всичко, което ще кажа. Надявам се, че накрая всеки ще се справя по-

добре и по-добре. Внимавайте да не се отпускате. Не трябва да се отпускате и не трябва 

да ставате безразлични. Другото нещо е, което казах по-рано за необходимия 

компонент, който липсва на Дафа учениците – нещо, което са пропуснали, и това е 
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вашата неспособност да приемате критика един от друг. Не може да отказвате да 

приемате конструктивните коментари на други хора и дори отрицателните коментари. 

Не може да продължавате да отблъсквате тези неща. Отсега нататък всички вие трябва 

да започнете да се освобождавате от тази привързаност. Това не е нещо, което ви карам 

да подобрите стъпка по стъпка, както обикновено правя с нещата, когато преподавам 

Фа. По-скоро това е много критичен, окончателен, огромен проблем, който трябва да 

бъде премахнат сега. Това е всичко, което ще кажа. (Дълги, ентусиазирани 

аплодисменти) 

 

Учениците, които седят отзад, чуха всичко, нали? (Аплодисменти) Няма значение, че 

учениците отзад са далече, защото моите безбройни Фашъни са зад тях. (Учителят се 

смее.) (Практикуващите горещо аплодират.) 

 

1. Бележка: китайският термин може да бъде преведен като „форма“, „формат“, т.н. В този превод е 

предадено според контекста. 

2. Бележка: става дума за оттегляне от ККП, от Младежката лига и от Младите пионери 

3. Бележка: това е игра на думи в китайския език. Този термин от два символа тук, преведен буквално 

като „първокласен кон“ (баома), всъщност  е китайският термин за „автомобил BMW“. 

5. Бележка: валутата, която се използва в континентален Китай 
 


