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Поздрави на всички! Вие работихте усилено! (Всички ученици: Поздрави, Учителю!)
Посещаемостта на Фа конференцията се увеличава с всяка година. О, днес залата е
пълна! Като Дафа ученици да правите трите неща добре е просто най-забележителното.
Вие първо трябва да усъвършенствате себе си добре и само тогава ще можете да
изпълните своята историческа мисия. Затова в целия процес на спасяване на съзнателни
същества и утвърждаване на Дафа вие не можете да пренебрегвате собственото си
усъвършенстване. И така, в самоусъвършенстването трябва да сте сериозни и това е найосновната гаранция за вас като усъвършенстващ се. Ако не се усъвършенствате,
помислете, това е все едно обикновени хора да вършат добри дела. Все пак за един Дафа
ученик тази възможност и основа, вие да сте способни да станете Дафа ученик днес, са
били установени в историята. По време на историята вие сте понесли толкова много и
затова можете да станете Дафа ученици днес. Освен това съществува въпросът, че найфундаменталният произход на вашия живот е необикновен. Нищо от това не е просто.
Човешкият свят е една илюзия. Загубен сред обикновените хора, никой не може да види
истинската ситуация. Човешките очи виждат света като плоска повърхност, докато очите
на боговете виждат света в много измерения, тъй като те виждат цялата ситуация на
всяко ниво на света. Човешките очи могат само да видят повърхността на този свят и
хората не могат дори да видят своите собствени цели тела. Не говоря за вътрешните
органи; говоря за състоянието и физическото проявление в други измерения на слоевете
върху слоеве от частици, които образуват вашето същество – вие не можете да видите
нищо от това. Можете да видите само своята повърхност. Така да се каже, това е
огромно ограничение. Вие не можете да видите истинската ситуация, така че за
човешките същества, това става най-голямата илюзия. Но само докато сте в тази илюзия
можем да говорим за самоусъвършенстване. Така че в други измерения, в друга среда, не
говорим за самоусъвършенстване и там също така няма самоусъвършенстване. Боговете,
както знаете, не могат да се усъвършенстват. Защо не могат да се усъвършенстват? Те
могат да видят всичко – може ли това да се нарече самоусъвършенстване? Това не е
самоусъвършенстване. Само когато човек не може да вижда се нарича
самоусъвършенстване. В илюзията и сред изкушенията от различни ваши интереси в
човешкия свят, ако все още можете да вървите по пътя към Божественото, следвайки
стандарта за самоусъвършенстващ се, това е наистина забележително.
Особено в днешната социална среда Дафа учениците понасят толкова огромен натиск.
Ако се бяхте отказали от самоусъвършенстването, злото би ви позволило да водите

нормален живот; ако не се откажете от самоусъвършенстването, ще трябва да понесете
преследване и дори още по-сурово преследване. Наистина е забележително, че можете да
преминете, да устоите на всичко това и да продължавате упорито до днес. Това е защото
в началото, когато Боговете решавали този въпрос, който и да се осмели да дойде в този
човешки свят, това не би било прост въпрос. Тези, които се осмеляват да дойдат, са
забележителни и дори боговете смятат тези животи за забележителни. Те са смели
животи, които са решени да утвърждават Фа, да утвърждават себе си и да проправят нов
път за спасяване на съзнателни същества в точката, където се концентрират старите сили
на целия космос. Това също е безпрецедентно и е просто нещо, което никога не е
съществувало от сътворението на Небето и Земята. В миналото, следвайки закона за
формиране, стабилност, упадък и разпад, ако космосът е трябвало да се разпадне, така е
трябвало да стане. След това е щял да бъде създаден наново. Вие всички знаете, че
създаването наново е много лесно, толкова лесно, че не може да си представите или
допуснете колко е лесно. Когато боговете искат нещо да се прояви, една мисъл ще е
достатъчна и нещата ще се появят в реалността. Каквото поискат, ще го имат. А повисшите богове? А най-висшият Създател на космоса? Той има всички способности на
всички нива на космоса. Неговата единствена мисъл ще има ефект на всички нива и ще
формира вселена, която включва всички нива, обхващайки всички неща, и дори
включително безбройни Богове. Само тази една мисъл ще формира всичко. Вие всички
знаете, че Шакямуни също е говорил по този въпрос, а именно, че една мисъл на Бог е
създала света.
Но законът за формиране, стабилност, упадък и разпад е принципът на отминалия
космос. Ако най-големият космос трябваше да се унищожи в процеса на формиране,
стабилност, упадък и разпад, това би било твърде страшно. През вечността онези животи
в космоса, включително безбройни богове – дори най-висшият Бог – не искаха да се
откажат и всички те искаха да спасят себе си и да спасят всички животи. В този космос
през вечността всички същества по време на своите животи постигнаха много, много
неща, които всички те смятаха за наистина ценни, неща, които искат да запазят.
Следователно много богове имаха тази мисъл и искаха да спасят всички същества. При
все това, както съм казвал преди, всяко ниво има безбройни животи и всяко ниво има
безбройни Богове, както и много Владетели. Всеки свят във вселената има Владетел,
който отговаря за него, но все пак никой Владетел не знае дали има още вселени над
неговата и всички вярват, че са най-висшите. И така, много Владетели и Крале имаха
тази мисъл да дойдат долу, за да спасят всички същества. Но тъй като са Крале и
Владетели на ограничен свят, те не могат да направят това нещо. Ако направят това в
ограничен свят, то не се признава. Ето защо този въпрос въвлича нещо извънредно
голямо, толкова голямо, че е невъобразимо.
Учителят просто ви говори от гледна точка на Фа принципите. Фа коригирането в
космоса е дошло до тази фаза днес и действително достига края и също така то вече
прави прехода към фазата, в която Фа коригира човешкия свят. Разсъждавайки назад
върху всичко това, тогава то действително не е лесно. Това, което виждате, е
преследването пред очите ви и ирационалното потискане на Дафа учениците, то обаче е
било също толкова ужасяващо по време на потресаващите катаклизми в историята. Като
Дафа ученици в този исторически процес вие всички сте положили основа през вашите

повтарящи се пътешествия, изпълнени с трудности, и така сте достигнали до този етап
днес. Тези от вас, които седите тук, без значение кои сте, всички вие сте достигнали до
този ден през дълго историческо пътуване, живот след живот. Във всеки живот и всеки
цикъл, независимо дали сте Дафа ученик или обикновен човек, докато трябва да бъдете
спасен в бъдеще, ще трябва да намалите кармата си – да търпите болка през вековете до
този ден – в болка и през катаклизми. Независимо дали го знаете или не, като живот сред
това човечество вие всички сте преминали по този път. И така, когато човечеството е
живяло в мир, вие сте се чувствали доста добре; в болезнени премеждия и разтърсващи
страдания сте понесли всевъзможни изпитания. Това е, което се е проявило в тази среда
на човешките същества. След като сте дошли на по-ниското ниво на вселената, въпреки
че обстановката във високите сфери на космоса не е толкова трудна, колкото в този
човешки свят, и съществата не са толкова изгубени, колкото човешките същества, все
пак слизането надолу от по-високи към по-ниски нива е много болезнено.
Току-що казах, че Боговете виждат света многоизмерно. С един поглед те виждат вашето
тяло, образувано от слоеве върху слоеве от частици на вашето същество в неговата
цялост. Повърхността ви е образувана от молекули – всъщност очите ви не могат да
видят дори молекулите, а само вашите клетки, съставени от молекули. Очите ви са
образувани от клетки и вие можете да виждате само на нивото на клетките. Дори и
клетките трябва да ги гледате под микроскоп. Вашите очи могат да видят само
повърхността, образувана от клетки – до такава степен е изгубено човечеството.
Слоевете върху слоеве от частици, които образуват човешкото тяло, съществуват в
различни измерения и това съставя цялото ви тяло, и има много от тях. Колкото слоеве
има от частици, които образуват Трите сфери, толкова слоеве има в човешкото тяло –
просто има толкова много слоеве. Във вашето човешко тяло има толкова много слоеве,
които не можете да видите. Но Боговете го виждат само с един поглед. Боговете виждат
целите тела на човешките същества.
Някои хора мислят за фразата, която наричаме „дълбоко мислене и внимателно
премисляне“. В действителност, когато много хора правят нещо, изведнъж се появява
ярка идея и те просто я осъществяват. Те просто са помислили за това и са го направили
и тази идея не е минала през дълбоко мислене и внимателно премисляне. Те не
преминали през внимателно мислене и все пак се справили много добре. Защо? Това е
въпрос, по който мислят много хора, и учените също мислят по него. Толкова зряла идея
тъкмо се е появила и е била изпълнена моментално без внимателно разискване,
внимателно премисляне и процес на развитие. Защо е така? Те не могат да го обяснят
ясно. Всъщност човешкото тяло не е тази малка част на повърхността, а във всеки един
слой има ваше тяло, ваши мисли и ваши клетки и всички те са част от цялостното ви
тяло. Когато правите нещо, вие действате на повърхността и все пак, когато правите
нещо, всички ваши клетки се движат и мислят и в същото време това се случва не само в
едно измерение. Колкото по-микроскопично е едно измерение, толкова по-бързо е
неговото време и по-голяма е неговата сила. От тази страна чувствате, че просто малко
си помисляте за това, но от другата страна вие сте мислили за него толкова дълго, че
вероятно са минали години, защото те не са в едно и също измерение.

Боговете виждат въпросите многоизмерно и цялата ситуация, докато човешките
същества виждат само неща на повърхността. Понякога до мен има Дафа ученици; с
всяка ваша мисъл и всяка идея и вашето държание, аз изобщо не гледам вашата
повърхност или вашето поведение. Вместо това гледам вашите истински мотиви. Гледам
какво мисли и върши в основата си вашата истинска мисъл. В този процес въпреки че
това, което се е проявило на повърхността, е вашето поведение, за което трябва да сте
отговорни, все пак аз гледам само вашата основа.
Като Дафа ученици, същото е и в това преследване. В самоусъвършенстването тези,
които се усъвършенстват, са човешки същества. Тъй като се усъвършенстват човешки
същества, ще се проявят много, много човешки представи. Когато се проявяват човешки
представи, много е вероятно те да не съответстват на стандарта на Фа, не е ли така?
Тогава е много вероятно по време на преследването, когато използвате човешки
представи, да направите грешки. Тъй като това е самоусъвършенстване, в
самоусъвършенстването на вас, разбира се, ви е позволено да правите грешки, защото не
е възможно да се справите добре с всичко. Но накрая трябва да се справите добре. Тъй
като можете да правите грешки, е възможно да направите големи грешки. Мислех за това
отдавна и отдавна знаех за тези въпроси. Вероятно бихте могли да направите много
голяма грешка. Това, което искам да кажа е, че вие сте човек, който се усъвършенства, и
вървите по пътя към Божественото. Правенето на грешки не е кой знае какво, но вие
трябва да осъзнавате грешките си и трябва да се справяте добре с това, което се
предполага да правите, преди да завършите своето усъвършенстване. Да продължавате
да правите добре това, което трябва да правите – това е самоусъвършенстване. Това е
така и за някои ученици, които, както виждате, се справят много зле и дори са били
замесени в преследването на други Дафа ученици от злото. Но аз знам, че под суровото
преследване от злото, състоянието в самоусъвършенстването на всеки е различно и
издръжливостта на човешкото тяло също си има граница. Казах, че се усъвършенстват
човешки същества, не се усъвършенстват Богове. Тъй като се усъвършенстват човешки
същества, те ще имат човешко мислене и имайки човешко мислене, те вероятно ще
правят грешки. Правенето на грешки може да включва правене на малки грешки или
правене на огромни грешки. Затова казах, че преди това нещо да е приключило, ние
трябва все още да им даваме възможности и ако искат да се усъвършенстват, вие все още
трябва да се отнасяте към тях като към приятели самоусъвършенстващи се. В края на
краищата това е самоусъвършенстване и аз виждам това отдавна. Всеки да върви по пътя
добре и толкова праведно – това също не е възможно. Знам също и това.
Когато започнах да разпространявам Фа, направих това изявление. Казах, че съм
разпространил толкова могъщ Фа – нещо, което никога не се е случвало от сътворението
на Небето и Земята. Дори ако можех да спася само един човек – ако накрая един човек
би могъл да се усъвършенства до съвършенство – нямаше да съм направил това
напразно. Поставих стандарта толкова ниско. Но от сегашната ситуация, както казах,
когато влязох в началото, изглежда, че броят на хората на Фа конференцията се
увеличава всяка година и сега залата е пълна. Най-малкото вие седите тук, след като сте
преминали суровото преследване и сте устояли до днес. Разбира се, има много Дафа
ученици, които не са могли да дойдат, тъй като техните условия не са позволили. Знам,
че има още много Дафа ученици, има още много. Самоусъвършенстването в края на

краищата не е човешки въпрос; основата е положена в корена на вашия живот.
Преследването може да ви навреди само на повърхността; може ли да промени вашата
основа? То не може да промени основата ви. Така че злото винаги иска хората, които се
усъвършенстват, да се откажат от самоусъвършенстването. При Дафа учениците, които
действително имат мисии, то никога не може да успее в преследването им и не може да
ги накара да се откажат от самоусъвършенстването, защото това е било установено в
основата на техния живот, където преследването не може да достигне. Преследването
може да достигне само повърхността на човешките същества. Разбира се, повърхността
на човешките същества също е много важна, защото действията на човек определят
съдбата на това същество. Но в процеса Боговете ще гледат фундаменталните мотиви
във всичко, което правите. Ето каква е ситуацията.
За едно човешко същество това всъщност е справедливо. Защо е справедливо?
Формиране, стабилност, упадък и разпад е космическият закон и всеки цикъл от живота
ще се разпадне, щом съществата вече не са добри. В хода на историята е имало повече от
една или две цивилизации, които са съществували през различни периоди, не е ли така?
Имало е много. И предисторическите цивилизации многократно са превъзхождали
съвременната цивилизация. Историята е просто като пиеса със сценарий. След като един
цикъл от човешката цивилизация приключи, сценарият ще бъде ревизиран; след
ревизията сценарият ще бъде изваден и разигран наново, докато накрая бъде завършен. В
някои периоди е имало високо развита технология, точно като на извънземните
същества, и след като този исторически период преминал, тя била сметната за недобра и
такова състояние на човешките същества било сметнато за недобро; накрая то не било в
съответствие със стандарта за получаване на Фа от човешките същества и толкова
напреднала технология не била желана. В някои периоди човечеството изглеждало много
неразвито и така също не би се получило. Не става въпрос само за технологията – не би
се получило, ако поведението, мисленето, културата на човешките същества или дори
техните външни форми не отговарят на изискванията. Днес тъкмо говорих за външната
форма. Човешката външна форма през ранната човешка история и различни периоди би
изглеждала всъщност много странна в очите на съвременните човешки същества, тъй
като е била много различна от тази на хората днес. Много пъти са били елиминирани
човешки раси, когато вече не били добри и сега, в този последен период, са останали
само пет раси: жълтата раса, бялата раса, черната раса, червената раса и кафявата раса. В
последно време червената раса е изчезнала, вероятно поради смесването на расите.
Докато технологията на човешкия род се развивала, преградите между различни региони
били премахнати, водейки до изчезването на определени раси. Чистата автентична бяла
раса вече не може да бъде открита. Колкото до жълтата раса – китайците са най-смесени.
Знам всичко за истинската история на човешкия род, но тъй като са замесени спорни
въпроси между расите, няма да кажа нищо повече относно това. Независимо от това, в
края на краищата цялата история на човешкия род е при мен и аз знам целия ѝ процес от
началото до края. След като човешката история е достигнала този етап днес, Боговете до
един почувствали, че тя е подходяща да бъде използвана за Фа коригирането накрая.
Всъщност, когато човечеството било в 50-те и 60-те години на 20-ти век, по това време
хората все още били много простодушни и мили. Старите сили видели, че в това
състояние за хората било прекалено лесно да получат Фа и добрите мисли в обществото

били твърде силни, затова създали много форми на модерно съзнание и модерни
изкуства и теории, и всяка област била изпълнена с модерни, негативни неща, което
накрая довело до това, че негативните елементи завладели целия свят. Сега имаме точно
тази обстановка. В обикновени ситуации хората не се осмеляват да говорят публично за
позитивни и добри неща от страх да не бъдат критикувани, осмивани или
дискриминирани от другите. Негативните елементи напълно доминират всичко и могат
да бъдат рекламирани на елегантни места и пред голяма публика. Вие всички знаете за
трупата за сценични изкуства „Шен Юн“. „Шен Юн“ показва най-положителните
елементи на съвършено състрадание и съвършена красота, както и истинско състрадание
и истинска красота. В този свят, който е станал изцяло негативен, внезапната поява на
толкова чисто праведна трупа за сценични изкуства действително удивлява хората по
света. И все пак това, което „Шен Юн“ изразява, носи благодат на всички хора,
независимо дали са положителни или отрицателни. „Шен Юн“ носи благословии на
всички хора, затова всеки казва, че е нещо добро. Те са тук на първо място, за да
спасяват хора.
Под изцяло негативна социална форма като тази вие искате да вървите по пътя към
Божественото и искате да вървите по праведен път – колко трудно е това. Напълно
наясно съм с това. Онези ученици от училището, което обучава таланти за „Шен Юн“ –
„Академията по изкуствата Фей Тиен“, както знаете, вече са се справили много добре.
Но аз все още съм много разтревожен, защото изкуството на днешното общество
наистина ги е засегнало прекалено много и всички неща в обществото ги привличат.
Нравствеността на обикновеното общество е била погубена по този начин чрез
прилагане на недоловимо въздействие. То няма да каже: „Аз съм демонът и съм решен да
проваля човечеството.“ То няма да каже това. То ви води чрез недоловимо въздействие,
като използва всички видове неща, които не са праведни; вие не можете да го прозрете.
Това се проявява в изкуствата, в поведението, в различни видове продукти и във всички
онези неща, които привличат всички части от вас. То ви завлича надолу - завлича ви
надолу, докато стимулира привързаностите ви. Веднъж щом негативни елементи
завладеят съзнанията на хората и социалните форми, човешкият род ще бъде много
труден за спасяване, защото рационалността на хората е контролирана от негативни
елементи и докато правят нещо, те самите не могат да кажат ясно дали това са техните
собствени мисли.
Тъкмо казах, че човешките очи могат да видят само тази повърхност, образувана от
клетки на тяхната повърхност; те самите не могат да видят, нито знаят за своите слоеве
върху слоеве от мисли, слоеве върху слоеве от тела и слоеве върху слоеве от всичко.
Тогава на това повърхностно ниво това общество, което вече е станало негативно, е
придало модерни представи със силно, изкривено съзнание. Представите, формирани
след раждането, и негативните елементи не са прости фактори, тъй като зад тях е злият
дух – бил той Сатаната или злият дух на злата Комунистическа партия, който контролира
света. Той използва онези зли същества да контролират хората. Хората днес не могат да
кажат ясно дали техните действия и изразяване са плод на техните собствени мисли или
са контролирани от негативни елементи. На повърхността вашите действия до едно
изглеждат съвсем естествени и вие дори чувствате, че произходът на вашите мисли също
е съвсем естествен. Вие не можете да кажете, кое действително е ваша собствена мисъл и

кое е външен елемент, който ви контролира, като води към желанията ви и привлича
вашите различни пристрастия, без значение какво харесвате. Колко трудно е да се
усъвършенствате в такъв вид среда. Толкова е трудно, наистина много трудно! Дори
християнството, будизмът и много други религии всички са усетили, че с натиска от
обществото положителните елементи на техните последователи стават по-малко и помалко и обществото запада все повече и повече. Те всички го знаят, но нямат решение,
тъй като негативните елементи наистина са завладели света.
Ако искате да тръгнете обратно и да се завърнете, тогава „Шен Юн“ върви по такъв път.
Този път трябва да бъде извървян от самоусъвършенстващи се и тези
самоусъвършенстващи се трябва да имат основата за самоусъвършенстване. Затова
процесът на тяхното обучаване е много труден, извънредно труден. Ситуацията е същата
и в други обстановки. Като Дафа ученици, включително всички Дафа ученици по целия
свят, вие вървите по собствените си пътеки добре и в същото време спасявате съзнателни
същества. Но що се отнася до личните семейства и децата на много Дафа ученици, вие
сте ги разглезили, не сте успели да ги дисциплинирате или дори се чувствате
безпомощни спрямо тях. Това общество просто има толкова силно привличане и
негативните елементи са просто толкова силни.
Като самоусъвършенстващи се вие ще знаете: кой в този свят все още върви по праведен
път? Кой все още смее да върви по праведен път? Колко трудно е това. Тъкмо казах, че
тези, които са се осмелили да дойдат тук сред хората, са смели и Боговете гледат на това
така. Ако се осмелите да дойдете в такава сложна обстановка, вие сте смели. Ако можете
да участвате във Фа коригирането, да се присъедините към спасяването на същества и
дори да станете самоусъвършенстващи се, в очите на Боговете вие вече сте
забележителни, наистина забележителни! Ако можете да се справите малко по-добре в
самоусъвършенстването, помислете за това всички, тази лоша обстановка сама по себе
си вече ще направи така, че да изпъкнете, тъй като обстановката оформя хората. Да
оставим настрана Дафа учениците – всеки, който може да вземе Дафа книга, за да я чете,
той вече ще изпъкне и тези, които могат да се идентифицират с нея, вече не са
обикновени хора. Ако тази обстановка беше много добра, праведните мисли на хората
бяха силни и в света нямаше нищо освен положителни елементи, това малко нещо, което
показвате, не би струвало нищо и всеки би могъл да го направи; вие трябваше да
постъпвате изключително добре, за да се брои за добро, не е ли така? Тъй като злата
обстановка прави така, че да изпъкнете, това наистина донякъде помага да се намали
относителната степен на трудност във вашето усъвършенстване. Що се отнася до
изискванията към вас като Дафа ученик, вие все още трябва да правите най-доброто, на
което сте способни и да изпълните историческата си мисия; трябва да отидете да
спасявате съзнателни същества. Нека кажа на всички, този въпрос за спасяване на
съзнателни същества е от критична важност и вие трябва да го правите.
Какво е Дафа ученик? Както знаете, има много религии в историята, които не са имали
мисии като част от самоусъвършенстването и са търсили само Съвършенство за самия
човек: „Аз се усъвършенствам, за да отида на Небето“ или „аз се усъвършенствам, за да
стана Бодхисатва или Архат.“ Фразата „спасяване на съзнателни същества“ се изрича
лесно, но кой смее да го направи? Дори личното усъвършенстване вече е достатъчно

трудно, да не говорим за воденето на другите да се усъвършенстват. Ако водите един
човек в самоусъвършенстването, това е все едно да сте отговорни за всичко на този
човек, да го усъвършенствате добре, точно както усъвършенствате добре себе си. Вие
дори не можете да усъвършенствате добре себе си и намирате самоусъвършенстването за
много трудно, как може да усъвършенствате добре него? Освен това в
самоусъвършенстването вие не спасявате само един човек, а спасявате много хора. Как
можете да сте отговорни за тях? Затова, когато някои хора кажат: „Аз спасявам
съзнателни същества“, аз наистина им се смея от дъното на сърцето си. Спасяване на
съзнателни същества – кой смее да спасява съзнателни същества? Защо не опитате? Нека
не говорим за спасяване на съзнателни същества; просто прибавянето на определена част
от болестната му карма върху вашето тяло ще ви убие – вие ще умрете, преди да имате
възможност да го спасите.
Само с всички тези неща можете да вършите това: могъщата сила на този Фа,
исторически установените основи на Дафа учениците и огромната важност на вашата
отговорност сама по себе си. Това не е нещо, което просто може да бъде направено от
когото и да е, нито някога е съществувало от сътворението на Небето и Земята. Фа на
вселената калява Дафа учениците. Кой живот е достоен да се усъвършенства в Дафа на
вселената? Това не е съществувало в миналото. Дори Шакямуни не е завършил
самоусъвършенстването си в Дафа на вселената, нали? Известно е на всички, че той е
завършил самоусъвършенстването си, като е получил праведно Просветление от своя
собствен Фа, който съответства на това ниво на вселената. Да се използва Дафа на
вселената, за да се спасяват съзнателни същества директно – мислили ли сте за това –
като същество, как би трябвало да го направите? Каква е вашата отговорност? Разбира
се, като Дафа ученици вие сте преминали през тези много години на изпитания и
премеждия. Казвал съм, че тези от вас, които са преминали през преследването от 20 юли
1999 г. са забележителни и Боговете вече много ви ценят. Следователно като
практикуващи вие самите също трябва да цените себе си и пътя, по който вървите, и да
изхвърлите примесите. Това е пътят, по който ще постигнете праведно Просветление в
бъдеще; това е, което ще постигнете, вашата могъща добродетел, и то също определя
нивото на всеки от вас.
Току-що казах, че Фа коригирането на космоса вече е в последната си фаза, близо до
завършване, и прави прехода към фазата, в която Фа коригира човешкия свят. Затова в
този период всеки трябва да се справя дори още по-добре, да не допускате предишните
ви усилия да отидат напразно, да не правите грешки отново, нито отново да вършите
неща със замъглена глава, водени от собствения си манталитет за самоизтъкване,
стремеж да сте уникални и различни видове привързаности. Да разчитате просто на
вашия ентусиазъм към Дафа не е достатъчно; трябва да сте рационални и да мислите за
сигурността в злата обстановка. Трябва да се усъвършенствате праведно и да вървите
праведно – само тогава ще се получи. С всичко това, което беше променено от старите
сили, аз го използвам, за да ги победя в собствената им игра. Но като Дафа ученици вие
трябва да вървите праведно. Като Дафа ученици вие сте устояли до този ден, Майсторът
ви цени много и вие трябва да се справяте добре. Думите, които съм казал в историята,
всички се сбъдват. Не съм говорил за пророчества, но все пак говорих как цялото Фа

коригиране в космоса отива към своя край стъпка по стъпка. Забележете, всичко се
сбъдва.
Ще кажа само толкова. Дошли сте отдалеч, а някои са дошли от континентален Китай.
Донесли сте със себе си някои въпроси, които чувствате, че трябва да зададете. Можете
да ги предадете на персонала на конференцията и аз ще им отговоря за вас.
(Практикуващите горещо аплодират)
Ученик: Дафа ученици от целия свят пожелават на Майстора честит рожден ден!
Майсторът: Няма да чета [повече добри пожелания като това]. (Учениците аплодират
ентусиазирано)
Ученик: Според моето разбиране вече сме достигнали края на Фа коригирането и Фа е на
път да коригира човешкия свят. Тъй като процесът на Фа коригирането напредва, има ли
промени върху какво да наблегнем, когато разясняваме истината? Трябва ли да говорим на
хората по света по-директно?
Майсторът: Няма промяна, просто го правете, както сте го правили преди. Няма никаква
промяна. Ако имаше промени, щях да съм ви казал на сайта Минхуей. Когато обяснявате
истината, не може да говорите на твърде високо ниво, ако искате да спасите хора; иначе ще
има негативен ефект. Имало е много уроци за това.
Ученик: Преследването от злото на Дафа ученици в Китай и престъплението, че се
отнемат органи от живи хора са привлекли вниманието на повече и повече обикновени
хора. Доста голям брой ученици много наблягат на разобличаването, че се отнемат
органи на живи хора и те започват с насилственото отнемане на органи, когато
разясняват истината. Трябва ли все още да започваме с общата информация при
разясняването на истината, като обясняваме ясно какво е Дафа и основната истина,
като инсценираното самозапалване и фалшивата история за 1400-те случая, и тогава да
продължим в зависимост от това доколко слушателят може да ги приеме?
Майсторът: Правилно, мисля, че този начин на обясняване е много рационален. Човешките
същества са просто човешки същества, а вие ги надценявате. Чувствате, че е трудно да ги
спасите; това е, защото са на твърде ниско ниво, не защото са на твърде високо ниво. И
така, на тези, с които е по-трудно да се говори, трябва да говорите на по-ниско ниво, само
тогава могат да го приемат. Ако те наистина имаха мъдрост, нямаше да са такива. Затова
трябва да започвате с основното, особено в континентален Китай, и да обясните, как злата
Китайска Комунистическа Партия (ККП) си е измисляла истории. Разобличете тези неща и
им кажете истинската ситуация. След това можете да обясните, колко зло е злото
преследване от ККП и те ще проявят съчувствие. Ако само говорите, как злата партия ви
преследва, те може да помислят, че и вие не сте добри, тъй като мисленето им е подведено
от лъжите. И така, при разясняването на истината вие трябва да разсеете лъжите. Само
тогава ще се получи.
Ученик: Воден от злото, главният администратор на Хонконг саботира
кандидатстването за зала за „Шен Юн“ и окуражава зли банди да атакуват Дафа в
района на град Хонконг и различни туристически места – всичко това в нарушение на
законите на Хонконг. Може ли местната Дафа асоциация да координира учениците,
които имат възможност да го направят, да заведат дела, така че да се създаде
обстановка на спазване на закона?
Майсторът: В близко бъдеще нито един лош човек няма да може да избяга и някой ще ги
накаже. Колкото до ситуацията на Хонконг, учениците и Дафа асоциацията в Хонконг
трябва да открият сами уместния начин да действат. Майсторът не може да го обясни ясно
тук в няколко изречения, нито мога да ви кажа, как да правите нещата във всяко отношение,

иначе бих ви лишил от вашия път в самоусъвършенстването. Това е защото, как да го
направите и как да го направите добре, зависи от вас. Ако говоря с вас за всичко,
включително дори как да извървите всяка стъпка, вие ли се усъвършенствате или аз се
усъвършенствам? Или аз ви водя да се усъвършенствате? Това не би се брояло, не е ли това
принципът? Следователно за някои неща все още зависи от вас да обмислите как да ги
направите добре. Обстановката се създава от Дафа учениците в процеса по разясняване на
истината.
Ученик: Срещам следното явление – а именно, че понякога анонимни хора носят Дафа
книги на мястото за изучаване на Фа. Някои от тези книги са стари издания, на които не
са поправени символите, някои са нови, но повечето книги имат мръсни страници или
хартията е станала много твърда и много стара. Не знам как да се справя с това.
Майсторът: Преследването е толкова сурово и хората са скрили книгите. Вероятно не са се
погрижили добре за тях. За хората, които нямат Дафа книги, те все още са много ценни.
Символите, които не са били поправени, могат да бъдат поправени. Книгите, които са
мръсни, не са проблем и вие пак може да ги четете и ползвате. Ако те наистина са толкова
повредени, че не можете да ги ползвате, може да ги изгорите. Тъй като сте Дафа ученици,
Боговете ще знаят какво правите.
Ученик: След като новото тайванско правителство встъпи в длъжност миналия май, има
очевидно намаление в броя на туристите от континентален Китай, които идват на
туристическите места в Тайван. Дали това е отражение на състоянието в
самоусъвършенстването на тайванските Дафа ученици? Туристите от Южна Корея,
Япония и Югоизточна Азия в Тайван очевидно са се увеличили. Трябва ли да се насочим към
по-широка аудитория в нашето разясняване на истината по туристическите места в
Тайван?
Майсторът: В това няма нищо специално. Напоследък икономиката в Китай не е толкова
добра, колкото преди, и е нормално броят на туристите да намалее. Колкото до
разясняването на истината, няма значение на кого – вие трябва да кажете истината на
всички по един и същ начин, като се фокусирате върху туристите от континентален Китай.
В Тайван можете да разяснявате истината и на хора от други националности, особено на
тези от Южна Азия, които също са дълбоко увредени в резултат от преследването на Фалун
Гонг. Може да кажете истината на всички тях.
Ученик: Съпрактикуващи в Хонконг казаха, че практикуващите от „Епок Таймс“ всички
са излезли да продават неща и те не разбират това. Някои нови практикуващи отишли да
изучават Фа при Дафа асоциацията, но били отхвърлени. Няма я средата за изучаване на
Фа, затова хора, които са влезли в Дафа, не разбират Дафа.
Майсторът: Има ли такова явление в Хонконг? Както и да е, координаторите имат
отговорността за култивационната среда. Но колкото до човека, написал тази бележка, ако
не познавате ситуацията достатъчно добре, това също не е хубаво.
Ученик: Практикуващи от континентален Китай изпращат поздравите си на Майстора.
От повече от година на много места в нашата провинция се случиха голям брой
отвличания на Дафа ученици. Въпросът ми е: Фа коригирането наближава края и все пак
сега се случва този вид намеса. Дали това е защото има пропуски в състоянието на
самоусъвършенстване на едното тяло или…
Майсторът: Няма нищо такова. Просто вие не сте се усъвършенствали добре и те ще ви
правят проблеми – те ще настояват да правят това. Използвайки думите на старите сили,
Китай е като пещта на Великия даоист за каляване на дан и този огън трябва да гори буйно,
за да се изкове истинско злато. Както съм казвал, не е вярно, че когато обстановката стане
по-добра и злото ще стане по-добро. Злото няма да стане по-добро, то може само да бъде
елиминирано. Преди да бъде елиминирано, то ще ескалира, особено по време на борбата си

скоро преди да умре, то ще прави това. То е като отрова – ако искате да не е отровно,
възможно ли е това? То просто е отрова.
Ученик: Медийните репортажи за „Шен Юн“ все още не успяват да обръщат внимание
на детайлите. Например, статиите използват Г-н и Г-жа, за да се обръщат към
интервюираните или многократно споменават техните титли. Това не съответства на
установените практики за отразяване на новини. Аз питам уважавания Майстор, тъй
като медията все още не успява да обръща педантично внимание на детайлите, както
прави „Шен Юн“, ще засегне ли това силата на медията да спасява хора?
Майсторът: Това са малки проблеми; медията просто трябва да е по-вежлива в
репортажите си, това е. Учениците на Фалун Гонг вървят по традиционен път в своето
поведение, така че трябва да се справят по-добре.
Ученик: Една двойка, и двамата самоусъвършенстващи се, се разведе, защото не се
усъвършенстваха солидно и не гледаха навътре, когато срещаха проблеми. Но техните
сърца за самоусъвършенстване в Дафа не се промениха. Какви последици има техният
развод за самоусъвършенстването им? Имат ли те все още възможността да се
усъвършенстват до Съвършенство?
Майсторът: По принцип, по време на самоусъвършенстването, дали се усъвършенстват
добре или не е само проявление на тяхното състояние в процеса на самоусъвършенстване.
Разводът е голямо нещо в очите на другите хора, но по същество само
самоусъвършенстването е с най-висок приоритет за усъвършенстващите се. Ако те могат да
се усъвършенстват добре, няма да повлияе, но каква форма приемате в
самоусъвършенстването, как искате да се усъвършенствате – това си е ваша работа. Ако се
разведете заради своите привързаности и човешки представи, това разбира се не е
правилно.
Ученик: Децата днес всички играят компютърни игри. Те от извънземни същества ли са
направени? Как трябва да се отнасяме към това?
Майсторът: Да, електронните игри в наши дни всички са направени от хора, контролирани
от извънземни същества. Човешките същества мислят, че те са ги направили. Тъкмо казах,
че вие не знаете наистина откъде идват човешките мисли или произходът на вашите мисли,
когато искате да направите тези неща. Как се развиват вашите слоеве върху слоеве от
мисли, как сте били индоктринирани с външни идеи – вие изобщо не познавате този
процес. Вие знаете само нещата, които са се проявили на повърхността. И така, за
човечеството всички тези неща са вредни и водят човешките същества към състояние, което
вече не е човешко.
Защо извънземните същества правят това? Защото искат да завладеят човешкото тяло. Те
жадуват за структурата на човешкия мозък. Извънземните същества са животи, идващи от
отвратителното бунище на най-ниското ниво на космоса. Животите в космоса ги смятат за
несравнимо грозни. Човешкото мислене е необикновено. Човечеството е унищожавано
веднъж на всеки четири до пет хиляди години. Ако не е било унищожавано, вашият мозък с
мисловната структура като тази на Боговете би могъл да създаде всичко – способност много
по-силна от тази на извънземните същества. Не казах ли, че Луната е била създадена от
човешки същества в по-ранен период? Така че те искат да получат човешко тяло и са
правили тези неща непрекъснато. Разбира се има и други фактори и аз съм говорил за тях,
когато преподавах Фа преди.
Ученик: Учениците в медиите рядко изпращат праведни мисли. Някои ученици, особено
младите, рядко изучават Фа или правят упражненията и тяхното мислене до голяма
степен е като на обикновени хора. Как може да се промени тази ситуация?
Майсторът: Зная за това отдавна и съм го наблюдавал. Дафа учениците, особено Дафа
учениците в континентален Китай, напътстваха собствените си деца да се усъвършенстват,

когато бяха малки. Когато децата пораснаха, родителите не можеха да ги дисциплинират.
Те бяха спечелени от нещата в обикновеното човешко общество. Те завършваха училище,
научаваха нещо и после излизаха в обществото, а някои дойдоха в чужбина. Някои също
така се присъединиха към медиите на „Епок Таймс“ или „Ню Тан Дайнасти“. От дълго
време те не са изучавали Фа и носят мисли и поведение, повлияно от партийната култура.
За хората извън Китай вашето поведение е просто твърде противно, но все пак вие не сте
наясно с това. Това, което казвам, е че вие не сте наясно с тези неща. Дошли сте в нова
среда и трябва да промените мисленето и поведението си. Вие всички сте Дафа ученици –
как може да не изучавате Фа? Ако не изучавате Фа, все още ли сте Дафа ученици?
Ученик: Много съзнателни същества не са спасени и Майсторът веднъж говори за
използването на подредбите на старите сили. Възможно ли е за днешните Дафа ученици
да продължат да стоят тук и да изпълнят своите мисии по време на периода, когато Фа
коригира човешкия свят?
Майсторът: Майсторът не може да говори за неща от бъдещето, защото каквото и да кажа,
то ще стане причина да имате привързаности. Тези от вас, които не са се
самоусъвършенствали добре, имат само една възможност: Самоусъвършенствайте се добре.
Няма друг начин. Вие казвате: „Ще го направя без да бързам и все още има време. Първо
ще се порадвам на живота и ще се усъвършенствам в бъдеще.“ Каквато и мисъл да имате,
Боговете могат да я видят.
Ученик: Заради различни мнения някои съпрактикуващи са развили значителни разногласия
за дълъг период от време и тяхното неразбирателство са е задълбочило. Когато единият
се опита да си сътрудничи с другия, става обект на дискриминация и е ползван като
отдушник.
Майсторът: И двете страни имат проблеми и таят силни привързаности. Когато се
обединят Дафа ученици, тяхната сила е наистина огромна. В изпращането на праведни
мисли, ако всички можете да фокусирате мислите си, енергията, която излиза, ще бъде
наистина силна, необикновена! Прогнилите демони просто искат да ви се намесват и да ви
влияят. Те карат вашите човешки представи да се проявяват, затова сте обидени и другите
са ви трън в очите. Те подклаждат човешките ви представи толкова много, че вашите
праведни мисли изобщо не могат да се проявят!
В ранните години, когато преследването на Фалун Гонг започна, трябваше да правите
много неща, за да устоите на преследването. Хората се събираха на срещи, за да спорят за
това или онова, като сериозно засегнаха нещата, които трябваше да правите. Аз просто се
отнесох към това като към процес, при който се калявате и усъвършенствате себе си, и ще
се справяте по-добре в бъдеще. Но някои хора не са променили мисленето си и през цялото
време са използвани от зли демони по този начин, да се намесват на Дафа учениците. Вие
всички сте съпрактикуващи – врагове ли сте? Вашата обща цел е да спасявате хората по
света, така че трябва да сте най-близки и да си помагате. Кой е трън в очите ви? Техните
образи на повърхността и тяхното поведение се проявяват само в това човешко място.
Нямате ли всички вие произход на Богове? Биха ли били такива техните божествени
страни? Трябва да гледате на нещата от гледна точка на самоусъвършенстването.
Ученик: Приказките и древните песни, предавани сред хора от малцинствата в
Югозападен Китай, имат много съдържание относно вселената, живота, водата и т.н. и
на техните традиционни дрехи има голям брой древни символи като Сриваца и Тайдзи.
Искам да попитам дали културите на хората от малцинствата в Китай също са част от
традиционната култура на Китай? Техните древни култури важни ли са за човешката
култура в бъдеще?
Майсторът: Прекалено е да се говори за тяхната важност за културата на бъдещето. Мога
да ви кажа защо има толкова много хора от малцинствата в Югозападен Китай и нещо
повече – те изглеждат отделени от последните пет хиляди години на китайската култура.

Всъщност тези народи са човешки раси, останали от периодите преди петхилядолетната
цивилизация. Веднъж, докато пътувах към Юнан, онези Богове по пътя ми казаха, че тези
хора от малцинствата всички са живи вкаменелости, много древни.
Ученик: Преди време в Пекин се проявиха разногласия сред практикуващи в голямата Дафа
група. Кое е най-чистото и най-праведно нещо, което можем да направим, което също е и
най-доброто за едното тяло? Дали завистта е влияела на сътрудничеството ни като
едно тяло от дълго време?
Майсторът: Трябва да се уверите, че тази завист е премахната. Този манталитет е наистина
опасен, защото може да ви накара да изостанете във всички аспекти на вашето
усъвършенстване, като ви унищожи. Вие не може да имате завист.
Ученик: Подписването на петиции се използва все по-широко и по-широко за хората в
континентален Китай. Как трябва да разглеждаме неговата връзка със спасяването на
хора директно чрез трите оттегляния (оттегляне от ККП и нейните младежка и
пионерска организации – бел. пр.)? За кои аспекти трябва да внимаваме?
Майсторът: Спомням си как някой ме попита колко оттегляния ще бъдат необходими,
преди злата партия да падне. Аз просто разперих пет пръста, без да му казвам колко (всички
ученици се смеят). Но както и да е, това оттегляне от Партията е процес на спасяване на
хора, защото всички тези хора са били отвлечени от злата ККП. Те всички са дамгосани от
демоничния червен дракон и всички са се клели пред кървавото знаме да му отдадат
животите си. Как можете да ги спасите, ако не ги накарате да се оттеглят? Тъй като тази зла
ККП е станала демон за Фа коригирането, не трябва ли да бъде елиминирана? Не е ли сега
тя точно в процеса на елиминиране? Разбира се, ако беше елиминирана цялата наведнъж,
какво би се случило с тези Дафа ученици, които не са се усъвършенствали добре? Затова в
процеса на елиминиране на демона ние трябва да мислим за тези, които не са се
усъвършенствали добре и да им позволим да продължат да се усъвършенстват и частта от
демона, която не е напълно елиминирана, все още да има ефект. Трябва да разглеждате този
въпрос рационално. Всъщност преди аз съм обяснил ясно много неща.
Ученик: Защо зависи от Дафа учениците в САЩ, чрез онлайн петицията до Белия дом, да
помогнат за спирането на отнемане на органи от живи Дафа ученици? Телевизията го
отрази и вестниците писаха за това. Чух, че ако подписите не достигнат сто хиляди, ще
има негативен ефект. Аз лично чувствам, че Дафа учениците са едно тяло и трябва да си
сътрудничат един с друг, когато вършат неща. Тези Дафа ученици, които са чули тази
новина, би трябвало да сътрудничат от свое име.
Майсторът: Боя се, че не е така. Не съм споменавал тази бройка. Колкото до въпроса с
отнемането на органи от живи хора, това се среща широко в много болници в Китай и това
беше заповедта, дадена директно от злото. Но сега няма начин да имаме точни данни. Ако
нямате начин да съберете много доказателства, няма да сте убедителни. Вие казвате, че са
толкова много, [другите ще попитат] „Покажете ми вашите медицински протоколи.“ Джан
или Ли, каква професия, кога са отнети органите му, кога е започнал да практикува –
можете ли да предоставите тази информация? В западното общество е важно да имате
безспорни доказателства и да покажете на хората вашите доказателства. Без доказателства
вие просто си измисляте неща – те ще мислят, че си въобразявате, че не е достоверно; те
дори ще помислят, че преувеличавате и лъжете. Това е концепцията, така че не можете да
използвате емоциите си, за да замените реалността.
Винаги съм казвал, че отнемането на органи от живи хора е сериозен въпрос и той е широко
разпространен в Китай. Дафа учениците са били сурово преследвани и това зло е
безпрецедентно в историята. Но когато нямате толкова много действителни случаи, не
споменавайте числа. Подчертавал съм многократно, че не трябва да споменавате числа, но
някои хора просто не слушат. Просто казвайте на хората, че този проблем съществува, че е
нещо наистина зло и е широко разпространен и хората ще разберат. Може да представите

тези примери, за които знаете и хората ще разберат колко сурово е това зло преследване.
Числото, което споменавате, може би е по-малко от действителния брой и все пак вие
чувствате, че е много голямо. Въпреки това не можете да представите фактически
доказателства, затова цялото това нещо става недостоверно за другите.
Ученик: Дафа учениците не могат да се замесват в схеми тип „пирамида“, но за някои
продукти е трудно да се каже, дали се продават чрез пирамидни схеми. Конкретен
продукт се предлага в „Уи Чат“ …
Майсторът: Нека го кажа по този начин: това общество днес е просто много сложно, а
Дафа учениците вървят по наистина праведен път. Вие можете да използвате стандарта на
един самоусъвършенстващ се, за да прецените дали това е законен бизнес, или не, и дали е
замесено измамно поведение. Мисля, че ако наистина използвате стандарта на Дафа
ученик, за да го прецените, ще знаете. Някои хора го знаят, но се правят, че не знаят. Те
покриват нещата, за да правят пари. Всъщност всички тези въпроси са много ясни, нали?
Просто погледнете и ще знаете дали в него има измамни елементи.
Ученик: Моят годеник и аз се преместихме в Мароко заради работата си и там само ние
двамата сме Дафа ученици. Как можем да разясняваме истината в тази страна?
Майсторът: Разясняването на истината и представянето на Дафа е това, което всеки Дафа
ученик е задължен да прави. Колкото до това как да се прави, вие може да го правите само
въз основа на местната ситуация, която познавате, и самите вие трябва да го приложите на
практика.
Нека го кажа по този начин – за някои конкретни неща не би трябвало да питате мен. Ако
ви отговоря, аз все едно рушя пътя, по който би трябвало да вървите в
самоусъвършенстването си. Независимо дали го знам или не, ако го кажа ясно, то ще бъде
осъзнато. Но то няма да е ваша заслуга, а моя заслуга. Защо да го правя? Аз дойдох тук, за
да спася вас, да ви поведа по този път, защо ме молите аз да го извървя? (Всички ученици се
смеят)
Ученик: Аз съм Дафа ученик от Чанчун. След осемнадесет години на изпитания и несгоди
аз изпитвам радост, както и съжаления. Без значение колко ще продължи, отсега
нататък ние все още ще носим отговорността на Дафа ученици и ще крачим напред
прилежно, като извървяваме последната част от своя път добре и праведно. Майсторе,
моля успокойте съзнанието си.
Майсторът: Вярвам ви, знам. (Всички ученици аплодират ентусиазирано) Дафа учениците
в родния град на Майстора са преследвани най-сурово и все пак те са се справили найдобре. (Всички ученици аплодират ентусиазирано)
Ученик: Десет хиляди Дафа ученици дойдоха в Ню Йорк, за да присъстват на Фа
конференцията, да участват в дейностите и да спасяват хора. Но валя дъжд. Дали това
е резултат от създаването на проблеми от старите сили или от пропуски на Дафа
учениците?
Майсторът: (Майсторът се смее) Ако ще вали, нека да вали. (Всички ученици се смеят)
Въпреки това нищо не е случайно и има фактори от две страни. Това е тук или за да ви
изпита, или за да ви помогне. Във всеки случай има две страни, затова помислете. Няма
съвпадения. (Всички ученици аплодират)
Ученик: Злият комунистически призрак се опитва да контролира западното общество.
Как трябва да се справим с това?
Майсторът: Всъщност той го контролира от дълго време. Тъкмо казах, че светът вече е
завзет от негативни елементи. (Майсторът се смее) Не можете да разберете това напълно.
Човешките същества виждат различни проявления на повърхността и те са само взаимни
конфликти, създадени от различно човешко мислене и социални форми. Негативните

елементи всички са донесени от червения демон. Ще говоря за това в бъдеще, тъй като то
включва неща от бъдещето на повърхността, отнасящи се до човешките същества, когато
Фа коригира човешкия свят.
Ученик: Някои колеги около мен са дълбоко повлияни от атеизъм и за тях оттеглянето от
Партията е ненужно, освен това е малко рисковано и може да донесе неприятности.
Моралът на хората днес остава на нивото да се грижат само за себе си. Все пак те
одобряват Дафа и не правят неща да преследват Дафа. Ако тяхното атеистично мислене
не бъде премахнато, тези хора не могат да бъдат убедени да се оттеглят от Партията.
Питам уважавания Майстор как да се отнасяме към хора в такова състояние на ума?
Майсторът: Всъщност не е това въпросът – дали вярват в Богове или не няма нищо общо с
тяхното напускане на Партията. Не е така, че ако вярват в Богове, ще напуснат Партията.
Ние говорим за това хората по света да разпознаят ясно злата порочност на Партията,
особено злата история на ККП. Това е започнало с основаването на Парижката комуна,
когато банда хулигани разбивали сградите из цял Париж, които били красиви като тези в
света на Боговете, създавайки хаос в обществото. Било е достойно за презрение от самото
начало и след като е завзела властта, ККП е убивала хора, постоянно е убивала хора.
Просто проверете в историята на злата ККП и ще откриете история на убийства. Кажете на
хората тези неща. Кажете им какво е направила ККП, особено в Китай, какво е направила
на китайските хора. Попитайте ги: „Още ли искате да сте замесени в това?“ Ако говорите от
тази гледна точка, те ще разберат. А дали вярват в Богове или не, това всъщност не е найголямата пречка. Ако могат да четат книгите на Дафа, техният атеизъм ще бъде премахнат
по естествен начин.
Ученик: В новото писание на Учителя „Пресътворяване“ се споменава „Завръщането към
традицията е пътят, който води към небето.“
Майсторът: Правилно. Както знаете, културата на цялото човечество е аранжирана от
Богове и този път е тясно свързан с Боговете. Да се завърнете на небето – как ще стигнете
там, ако не поемете по този път? Водени от съвременния начин на мислене, хората
изглеждат странно с тези прически, големи халки на ушите и халки на носовете; и те вземат
наркотици – възможно ли е за вас да достигнете, където са Боговете? Всички знаете, че това
е невъзможно. Следователно само този традиционен път е най-близък до Боговете, защото
този път е аранжиран от Богове.
Ученик: Какво е взаимоотношението между съживяването на китайската традиция и
помагането на Майстора във Фа коригирането?
Майсторът: Тъкмо казах – съживяването на традицията не е нещо, което Дафа учениците
правят сега. Това е, което „Шен Юн Сценични Изкуства“ прави, защото самите „Шен Юн“
се занимават с изкуства. „Шен Юн“ използва традиционни изкуства. Като Дафа ученици
вие просто трябва да правите трите неща добре.
Ученик: Как да се открие истина в китайската история от пет хиляди години? Как да се
разграничи кое са променили старите сили и кое наистина е било оставено за човешките
същества?
Майсторът: Това не е нещо, за което трябва да се притеснявате. Петте хиляди години
китайска култура е била създадена изцяло от Богове и е била разрушена едва след появата
на злата ККП.
Ученик: За да преинсталират компютрите си, съпрактикуващи в континентален Китай
трябва да изтрият оригиналните файлове. Сред оригиналните файлове има Фа лекции на
Майстора. Някои съпрактикуващи казват, че е неуважително да се изтриват файловете,
също както разкъсването на книгите.

Майсторът: Не мисля, че можете да го разбирате така. Няма проблем да ги изтриете,
никакъв проблем, защото същността не може да бъде изтрита от компютъра. Така е и със
самия компютър, защото щом веднъж нещо е записано на него, то никога не може да бъде
изтрито. Неговият терминал там е контролиран от извънземни същества и всичко се озовава
там.
Ученик: Повлияни от интернет и мобилните телефони, хората в наши дни са изгубили
традиционния начин на живот, който са имали преди. Онлайн медиите привличат
зрители, като използват всякакви методи, за да повишат мрежовия трафик и да
спечелят повече онлайн приходи. Това налива масло в огъня.
Майсторът: Не мисля, че трябва да го разбирате по този начин. Обществото в наши дни
вече е в това състояние. След като обществото е такова, вие не можете дори да оцелеете или
да разберете състоянието на обществото, ако не правите същото. Какво може да бъде
направено тогава? Трябва да го използвате, нямате избор. В същото време обаче можете да
го използвате, за да разяснявате истината и да спасявате хора и да го използвате, за да
основете добра компания, която спасява хора, използвайки интернет. Казвал съм това и
преди – не са ли онлайн секциите на „Епок Таймс“ и „Ню Тан Дайнасти“ интернет
компании? Да, са. Каква роля играят? Те разясняват истината и спасяват хора. Така че
нещата, върху които Дафа учениците работят, всички трябва да са основани на праведна
цел.
Ученик: Хората, отговорни за „Епок Таймс“, твърдят, че помагат на вестника, но
нещата, които казват, правят и мислят, не съответстват едно на друго. Те всъщност са
обсебени от това да въртят собствения си бизнес, като използват ресурсите на Дафа.
Ние не искаме да виждаме Дафа проектите да търпят загуби.
Майсторът: Като цяло „Епок Таймс“ се развива по здравословен начин, въпреки че има
човешки неща, които не съответстват на самоусъвършенстващи се. Аз знам, че в
самоусъвършенстването човешките представи не могат да бъдат избегнати. Знам го и съм
го видял отдавна. Ако наистина познавате ситуацията, можете да говорите с Дафа
асоциацията. Но ако следвате слухове или вадите заключения на базата на това, което
чувате, без доказателства – така също няма да стане. Ако имате на ум нещо, от което не
можете да се откажете, не карайте Майстора да говори от ваше име, тъй като самите вие
трябва да поемете отговорност. Но ако все пак те наистина имат големи проблеми, Боговете
ще се погрижат за това, дори и аз да не се погрижа. Всъщност аз им дадох свобода на
действие, тъй като знам, че те всички са самоусъвършенстващи се и за тях се грижат
Богове.
Ученик: Някои ученици в Англия не слушат Дафа асоциацията или координаторите. Те
казват, че следват Фа като свой учител и разпространяват слухове.
Майсторът: Добре, Дафа асоциацията наистина води всички да се усъвършенстват и да
изучават Фа. Тя не е отговорна за вашето самоусъвършенстване, а само осигурява обща
координация за групови дейности по разясняване на истината и спасяване на съзнателни
същества. Ако сте напълно в противоречие с Дафа асоциацията, тогава наистина имате
проблем. Мисля, че ситуацията в Англия ще се подобри, защото се срещнах с тях (всички
ученици аплодират) и също им обясних някои принципи. Не се придържайте към стари
мнения, за да разглеждате нещата. Очаквам да чуя добри новини от Англия. (Всички
ученици аплодират ентусиазирано)
Ученик: След като гледаха „Шен Юн“, някои китайци около мен не разбраха и не
подкрепиха Дафа. С уважение питам Майстора дали случаят е такъв, че хората може и
да не бъдат спасени, дори след като гледат „Шен Юн“? Напоследък изглежда, че злото
изведнъж е побесняло и много вестници открито нападат Дафа. Дори в социалните
медии, включително „Фейсбук“ и „Уи Чат“ се крият някои опасни елементи. Дали е така,
защото злото е достигнало етапа на последната си битка?

Майсторът: Не е толкова сериозно. Всъщност злото не е отпускало хватката си през цялото
това време, просто вие понякога сте твърде оптимистични и чувствате, че сякаш злото се е
променило. Казвал съм, че злото няма да се промени. То няма да се промени. Разбира се, то
ще арестува повече хора когато се нуждае от това, а понякога ще арестува по-малко. Не си
мислете, че се е променило, като се основавате на това, дали арестува повече или по-малко
хора. Злото само по себе си не може да се промени, но това, което вие спасявате, са хора.
Докато хората все още са използвани от злото и не са били спасени, те ще правят тези неща.
Разбира се, погледнато откъм общата ситуация, все по-голямо количество зло е
елиминирано и лошите неща са станали по-малко и по-малко. Това е сигурно. Общата
ситуация и общата среда се променят и това е сигурно.
Ученик: Наскоро имах много мисловна карма. Когато чета Дафа книги, чувствам, че все
едно чета иззад преграда и думите не влизат в съзнанието ми. Съпрактикуващ също е
почувствал подобен феномен, като казва, че намесата изглежда дори по-силна от
главното съзнание и изпращането на праведни мисли не генерира толкова мощ, колкото
преди.
Майсторът: Култивационното състояние на всеки е различно. Що се отнася до
самоусъвършенстването в Дафа, вече съм ви обяснил неговата форма. Тъй като се
усъвършенствате в тази сложна среда, да се осигури вашият успех в
самоусъвършенстването не е прост въпрос. Както всички знаете, ако не сте внимателни,
частта, която вече се е усъвършенствала, може да падне обратно по всяко време. За да се
осигури, че можете да успеете в самоусъвършенстването, щом част от вас е завършила
усъвършенстването, тази част ще бъде отделена от вас веднага, без момент на забавяне.
Когато е завършено повече, повече се отделя. Така протича този процес. Частта от вас,
която е завършила култивацията, става по-голяма и по-голяма, но тази ваша страна, която
не се е усъвършенствала добре, никога няма да е наясно и в самоусъвършенстването вие
винаги ще сте в това състояние. Но има лека промяна. Каква промяна? За период от време,
периодът, през който една част от вас е на път да завърши усъвършенстването си, мощта ви
е много голяма и се чувствате много силни, когато изпращате праведни мисли. Щом тази
част е напълно усъвършенствана и отделена от вас, изведнъж се чувствате слаби, все едно
започвате да се усъвършенствате наново. Тоест трябва да продължите да се
усъвършенствате, но ще имате тези малки промени. Това продължава от началото до края;
не е нещо, което е започнало сега.
Ученик: На много съпрактикуващи около мен ръцете им клюмват [от изправената
позиция, когато изпращат праведни мисли], без те да знаят. Някои съпрактикуващи един
след друг имат болестна карма.
Майсторът: В самоусъвършенстването има поговорка: „Усъвършенствайте се, както сте го
правили в началото и със сигурност ще успеете.“ Не е ли вярно? (Всички ученици
аплодират ентусиазирано) Как се чувствахте, когато за първи път получихте Фа и
започнахте да се усъвършенствате? След като научихте какво е Фа, о, вие просто се
почувствахте толкова развълнувани, че не можехте да се сдържите и се стегнахте, за да се
усъвършенствате добре! Ако можехте да поддържате през цялото време сърцето, което сте
имали в началото, до края на вашето самоусъвършенстване, дори Небето и Земята не биха
ви позволили да се провалите. (Майсторът се смее). (Всички ученици аплодират)
Вие обаче със сигурност се усъвършенствате сред обикновените хора, така че ще се
сблъсквате с всякакви видове неща, всякакъв вид работа, която ви държи заети, всякакви
видове намеса, включително онези сложни фактори в обществото, както и натиск от самото
преследване. Наистина за вас е много трудно да поддържате от началото до края сърце на
велико усърдие и решителност. Затова казах също, че за вас е лесно да правите грешки в
самоусъвършенстването, тъй като можете да правите грешки, преди привързаностите ви да
бъдат премахнати. Но докато имате ясно разбиране и продължавате да се усъвършенствате
с пълни сили, вие сте в нормално състояние на самоусъвършенстване. Това е. Не може да се

каже със сигурност, че вие не можете да се усъвършенствате, ако правите грешки или че не
сте самоусъвършенстващ се, ако сте направили нещо грешно. Ние не гледаме така на
нещата, тъй като това е само едно отражение на процеса на самоусъвършенстване. Също
като ученик, който учи – вие получавате шестица този път, но другия път не успявате да
преминете. Не сте ли вече ученик? Все още сте ученик и би трябвало да продължавате да
учите добре. Следователно, ако можете да поддържате силни праведни мисли от началото
до края във вашето усъвършенстване, дори аз бих ви показал уважение, когато ви видя.
(Всички ученици аплодират)
Ученик: Думите стават по-малко, когато човек достигне по-високи нива, но ученици,
чието самоусъвършенстване включва координирането на неща, често трябва да говорят,
за да окуражават споделянето. Питам уважавания Майстор как да се справя с това?
Майсторът: Състоянието в самоусъвършенстването на всеки е различно. Със сигурност,
докато продължавате да се усъвършенствате, ще откриете, че състоянието ви се променя и
това е нормално. Няма значение, ако думите ви са малко, просто ги използвайте, където би
трябвало да говорите. (Майсторът се смее) То не влияе [на това, което правите].
Ученик: Боговете могат да виждат ясно всяка мисъл и идея на Дафа учениците. През
последните няколко години обаче моите мисли често навлизат в полетата на
съпрактикуващи или обикновени хора. Объркан съм и моля Майстора да ми каже как да се
справя с това.
Майсторът: Не само самоусъвършенстващите се, но и повечето хора в света днес са дошли
от небесата, за да получат Фа. Но някои са били дълбоко заровени от своите представи след
раждането, а някои са заровени не толкова дълбоко, ако представите им са малко. Просто
използвам това като метафора. За тези, които са заровени не толкова дълбоко, някои от
техните способности ще се проявят. Сред обикновените хора, защо някои имат
способности? Защо имат свръхестествени способности без да се усъвършенстват? Хората в
наши дни, за разлика от хората в миналото, повечето са Богове по произход, така че всички
те имат способности. Само че техните способности са прикрити или заключени повече или
по-малко сигурно. Онези способности, които не са заключени много сигурно, ще се
проявят. Казахте, че можете да усещате мислите на другите и да навлизате в мисленето на
другите и знаете какво мислят другите. Постарайте се да третирате тези неща като
нормални и да не им позволявате да влияят на вашето усъвършенстване. Това е всичко. Не
ги разглеждайте като товар или лоши неща. По принцип като самоусъвършенстващи се в
общността на усъвършенстващите се, веднъж щом хората развиели някакви
свръхестествени способности, в миналото те били възхитени и всички се отнасяли към това
като към издигане в нивата. Така е било в миналото. Вие също можете да се отнасяте към
него по този начин.
Ученик: Вие сте инструктирали нашата медия да работи като компания в обикновеното
общество и да се учи от „Шен Юн“. Но координаторите казаха, че трябва да използваме
възможно най-малко ресурси в работата. Разбира се би трябвало да ценим ресурсите, но
ако не можем да изградим положителен бизнес модел и не можем да намерим талантливи
ученици, ние не можем да работим добре.
Майсторът: Да. Говорейки за „Шен Юн“, ще поставя въпроса по този начин. Аз създадох
изцяло нов модел на работа. Тази компания за сценични изкуства е приела различна форма
от тази на обикновените трупи за сценични изкуства в това, че работи на положителен
цикъл и е способна да устои на влиянието на всякакви икономически условия, така че да се
запази. Много компании за сценични изкуства днес ще се сринат, когато икономиката е зле,
защото нямат нормален, позитивен работен процес. Те разчитат на просия, което не звучи
добре. Да кажем, че разчитат на благотворителност или дарени средства. Да използват
самите представления и да използват собствените си таланти, за да изкарват пари, е станало
маловажно. Така те не следват положителен цикъл. Без положителен работен процес те

разбира се ще се сринат. Богове са отговорни за човешкото общество и Боговете няма да ги
оставят да съществуват дълго. Това е ситуацията и аз гледам на нея по този начин. И така,
някои хора, след като се присъединят към нашата компания, не са привикнали към това,
защото сме много различни от обикновените компании. Вярно е – това е съвсем нов модел
и аз го правя, за да покажа на обикновените хора. Сега много компании за сценични
изкуства в обществото изучават как работи „Шен Юн“ и се учат как да се задържат.
Но като медия всичко е наред, ако вървите по своя собствен път. „Шен Юн“ дава добър
пример и за вас е добре, ако се учите от „Шен Юн“. Говорих с координаторите на медиите
как да провеждат обучения на персонала и как да работят ефективно.
Ученик: Някои съпрактикуващи помагат в избирането на имена за съзнателните
същества, които се отказват от Партията, но имената не се регистрират навреме на
интернет страницата на „Епок Таймс“ за трите оттегляния. За година време са се
натрупали няколко хиляди имена.
Майсторът: Нека кажа на всички – не можете да пренебрегвате този въпрос с оттеглянето
от Партията. Това е изключително важно! То е свързано със спасяването на съзнателни
същества и е свързано със спасяването на безброй животи зад тези съзнателни същества.
Трябва да се отнасяте към този въпрос с цялата си сериозност. Освен това Боговете също
гледат броя на хората, които са напуснали Партията, така че не го приемайте леко.
Ученик: … и те също не помнят датите, на които са се отказали. Относно тези
декларации, които не са публикувани, брои ли се, че са се отказали от партията и са били
спасени?
Майсторът: Те се броят от Боговете, но вие самите не сте се справили добре. Свързано е с
това дали вървите по пътя си добре, затова трябва да се отнасяте към този въпрос сериозно.
Ученик: Няколко практикуващи в един южноамерикански град посрещнаха
представлението на „Шен Юн“ и постигнаха добри резултати. Има обаче да се свършат
твърде много неща и ние не можем да се справим с всичко. Може ли да поканим фирми от
обикновеното общество да поемат част от работата по промотирането, продажбата
на билети, обслужване след продажбата и логистиката, като практикуващи ръководят
работата?
Майсторът: Не можете да поканите фирми от обикновеното общество; не трябва да
правите това. Това не означава, че имаме някакви тайни, но защото в края на краищата сега
е специален период под преследването от ККП, тези фирми могат лесно да бъдат купени с
пари или засегнати от човешки емоции и не могат да виждат ясно измислиците на злото.
Имали сме такъв опит много пъти. Щом те са замесени в проектите на Дафа ученици, злото
ще направи проблеми веднага, така че това не действа. Има толкова много уроци като този,
така че трябва да внимавате за тези неща.
Ученик: Аз съм софтуерен инженер. Бих искал да отделя известно време, за да науча
някои технологии в областта на компютърния изкуствен интелект. Но имам много
съмнения в съзнанието си. Моля, би ли ни казал Майсторът, какво е нормалното
отношение между човек и компютър.
Майсторът: Обществото се е развило до този етап и изглежда, че всички компютърни
компании искат да се доберат до личната информация на всеки. Всеки оперира онлайн и
всеки го прави. Аз също бих искал Дафа учениците да имат тази способност и да основат
такъв вид компютърни компании, които няма да опорочават човешкия морал. Тогава,
разбира се, ако искате да го разберете, трябва да го овладеете. Казано по друг начин,
обществото днес е стигнало до това състояние. По принцип като Дафа ученици трябва да се
държите като самоусъвършенстващи се, независимо какво правите. Правете, каквото би
трябвало да правите, тогава няма да има проблем.

Ученик: Качествените филми и телевизионни програми могат да имат ефект в
разясняването на истината, в елиминирането на злото и при пречистването на сърцата
на хората. В последните години хората стават все по-взискателни към качеството на
филмите и телевизионните програми. Въпреки това филмите за разясняване на истината,
направени от някои съпрактикуващи, използват техники с много ниско качество и това е
станало причина обикновените хора да се шегуват с тях и да дават негативна обратна
връзка. Те дори са имали негативно влияние върху имиджа на Дафа. Нещо повече –
създаването на такава продукция консумира много от ресурсите на Дафа учениците.
Майсторът: Наистина, за програми с много лошо качество – нека сме сигурни, че не ги
излъчваме по телевизията. Ако ги показвате в друга обстановка – така да бъде. Но нещата,
които се излъчват по телевизията, трябва да покриват изискванията за качество.
Ученик: Може ли да издаваме „Джуан Фалун“ едновременно на джуин и пинин? Това би
било много полезно за съпрактикуващи от други държави, които учат китайски.
Майсторът: Всички правила за тези неща бяха установени в миналото. Дали е джуин или
пинин, аз не съм против тях. Можете да попитате Дафа асоциацията за тези неща.
Ученик: Тъй като съпрактикуващи, които са заети в онлайн технологиите, има нужда да
събират данни, те трябва да виждат огромно количество информация на обикновените
хора. Дали това ще увеличи тяхната карма и ще ги замърси?
Майсторът: Не. И защо не? Защото вашата работа е да спасявате хора. За вас се грижат
Богове и ви помагат, затова няма да е проблем. Колкото до други самоусъвършенстващи се,
все пак, ако гледате неща на обикновените хора и ако ги гледате много, така няма да се
получи. Но за тези, които работят за медиите или се специализират в подобни неща, не е
проблем.
Ученик: Един координатор в нашия регион настоява да не се говори почти за нищо друго,
освен за насилственото отнемане на органи от живи Дафа ученици и почти никога не
споменава колко чудесен е Дафа. Освен това този човек настоява, че щом обикновените
хора подпишат петицията срещу преследването, това доказва, че са спасени. От това,
което знам, дори ако хората подпишат петицията, това все още не означава, че са
научили истината. В допълнение, сред Фалун Гонг учениците в Европа вътрешно се
разпространява твърдението, че истината за Фалун Гонг е истината за отнемането на
органи от живи практикуващи Фалун Гонг.
Майсторът: Случва ли се такова нещо? Привързаността страх е направила някои
неспособни да утвърждават Фа по достоен начин и това е довело до такова глупаво
поведение. Отклонилите се разбирания често са причинени от привързаността страх.
Ученик: Майсторът е аранжирал различни съзнателни същества да гледат „Шен Юн“
всяка година и местата в театрите вече са аранжирани. Не е ли неуместно за нас
умишлено да промотираме билети за „Шен Юн“ на предишни посетители, които вече са
гледали шоуто и са били спасени?
Майсторът: Повече от осемдесет процента от публиката, която гледа представленията на
„Шен Юн Сценични Изкуства“, са нови посетители. Независимо какво правите,
мнозинството е съставено от нова публика. Все пак, грубо от десет до двадесет процента –
и в някои райони двадесет процента – от публиката са предишни посетители. При нормални
обстоятелства той ще гледа шоуто тази година, тя – другата, защото ние продължаваме да
спасяваме хора. Тогава защо имаме завръщащи се членове на публиката? Старите сили
почувстваха, че само по този начин е нормално. Ако цялата публика беше нова, нямаше ли
да е твърде необичайно? Затова трябва да има известно количество завръщащи се зрители.
Ако завръщащите се зрители идват всяка година и се облагодетелстват всяка година, дали
техните нива ще бъдат изтласкани по-високо и по-високо? Не е така. Когато е било

установено кои ще станат завръщащи се зрители, само малка част от техните лоши неща ще
са елиминирани всеки път, когато гледат шоуто. (Аплодисменти)
Ученик: В нашия регион един човек с демонична намеса в съзнанието твърди, че може да
елиминира кармата на учениците. Много ученици ходят в дома му, за да изучават Фа,
като казват, че той има добро поле. Този човек също така прави Дафа книги отделно и
цената е по-висока от разходите при нормално производство. Той е поискал от учениците
да му предадат стари Дафа книги и снимки на Майстора, за да ги унищожи лично, като
казва, че те са закони на стария космос и че учениците трябва да си купят законите на
новия космос от него. Много ученици го следват. Опитах се да пусна статии до
„Минхуей“ много пъти, за да предупредя местните практикуващи. Но статиите ми
никога не бяха публикувани и аз не знам защо. Бих искал да попитам, може ли учениците
да купуват Дафа книги, направени от такъв човек?
Майсторът: Докато се усъвършенствате, вие просто се изправяте пред толкова сложно
множество. Има хора от всякакви нива и сфери, с всякакви видове мисли и поведение.
Затова спасяването на хора е толкова трудно. Когато и да се появи такъв анормален
феномен сред Дафа учениците, то винаги е защото в този регион има практикуващи, които
имат привързаности по тази определена линия. Ако никой в този регион няма тези
привързаности, тогава този феномен нямаше да се появи. И така, ако погледнете назад в
годините и се опитате да си спомните – имало е всякакви анормални явления, случващи се
навсякъде в Китай. Каква е била причината за тези неща? Те са предназначени да разкрият
вашите човешки представи и привързаности, които не сте премахнали във вашето
усъвършенстване. Те са предназначени да ви подведат, да ви препънат, да ви накарат да
загубите пари и да ви накарат да паднете толкова тежко, че главата ви да се натърти и да
кърви – и накрая да проумеете. Причината е да се отървете от тази ваша привързаност и
това се случва само поради тази причина. И така, аз мисля, че проблемът все още е в
самоусъвършенстването на учениците от този регион, което е причина да ви се намесват
старите сили. Най-малкото вие сте станали публика на тези уродливи духове, които
подкопават Фа.
Ученик: Колкото по-близо стигаме до края, толкова по-усърдни би трябвало да бъдем.
Някои ученици обаче все още изпитват сериозни намеси и преминават през болестна
карма в различни степени, като това им влияе в правенето на трите неща. Как би
трябвало да помогнем на такива практикуващи?
Майсторът: Наистина. От началото до края старите сили никога няма да позволят
спокойна среда за самоусъвършенстване на Дафа учениците. Когато видят, че Дафа
учениците в тези региони таят някакъв вид привързаност, те ще забъркат нещо и ще я
покажат на всички. Това е, за да ви накарат да се усъвършенствате, така че се погледнете и
вижте какви мисли изникват във вас. Мислите ли с праведни мисли или мислите с човешки
привързаности? Те са го правили по този начин през цялото време. Някои ученици са
закачени за своите привързаности от дълго време, без да ги осъзнават. Може би такива
практикуващи са били толкова заети с разясняване на истината и правене на неща, свързани
с Дафа, че дори не са вложили в сърцето си да се замислят за себе си. Те не са изследвали
внимателно себе си. Когато такива проблеми станат сериозни и старите сили повече не
могат да оставят да ви се размине, тогава проблемите ще се проявят. Затова трябва да сте
много предпазливи с тези неща. Без значение колко побесняло е злото, то няма да посмее да
ви докосне, стига да нямате никакви слабости.
Ученик: В печатната версия на „Джуан Фалун“ има параграф от Фа в послеписа: „На
повърхността „Джуан Фалун“ не е елегантна, що се отнася до езика. Дори може да не се
придържа към съвременната граматика…“ Някои ученици мислят, че това не е част от
съдържанието на „Джуан Фалун“ и затова не би трябвало да се чете по време на
груповите изучавания на Фа. Други ученици вярват, че това е Фа и е в Дафа книгата, така
че би трябвало да се чете.

Майсторът: Няма нужда да четете този параграф, когато четете в група. Този параграф
беше написан от мен, но не е задължително да го четете. Не е задължително да го четете по
време на изучаване на Фа. Казвам го тук, така че не е проблем. (Аплодисменти)
Ученик: „Следвайки Майстора, да се спусне в света и да бъде крал за хиляда години“ –
какво означава това?
Майсторът: Тези хиляда години вече са минали. Вие сте били крале в историята, но все
още не го знаете. Някои хора винаги са били крале през историята и пак са били крале, след
като са се преродили. Дафа ученици, нека ви кажа, за тези от вас, седящи тук, някога в
миналото на света са съществували десет хиляди кралства. Ще използвам китайска
поговорка: „Светът, който дълго е бил разделен, ще се обедини и след като дълго е бил
обединен, ще се раздели.“ Иначе казано, те ще се обединят в големи кралства и след период
от време пак ще се разделят на по-малки кралства. В един момент са съществували десет
хиляди кралства. Както и да е, имало е просто толкова много крале, кръгове от крале един
след друг. Но всички крале са били Дафа ученици, това е сигурно. (Аплодисменти)
Ученик: Как би трябвало младите Дафа ученици да уцелят баланса между работата,
свързана с Дафа, и отношенията със своите семейства и родители? Има много намеса и
натиск, идващи от представи, свързани с обществото и семейството. Ако младите
ученици изберат да не преследват пътя на обикновените хора за получаване на
академична степен и после на работа, техните родители не биха се съгласили с това.
Майсторът: Когато се усъвършенствате в обикновеното човешко общество, вие не правите
нищо екстремно и можете лесно да се справяте добре в отношенията с обикновените хора,
що се отнася до социалните форми на обществото. Ако искате да получите академична
степен, тогава го направете. Всички форми на живот в обикновеното човешко общество са
ваша култивационна среда. Вратите са отворени толкова широко. Различните форми на
живот в обществото са обстановки за вашето усъвършенстване. В края на краищата, този
Фа е огромен! Вие може да мислите: „Но не е ли това твърде голямо?“ Не. Космосът е дори
по-голям от това. Човечеството като цяло не е много голямо. Има толкова много Дафа
ученици, които всички някога са били крале в небесата и са дошли на това място, за да се
усъвършенстват – това място, честно казано, е твърде малко.
Ученик: В наши дни Дафа ученици в Китай спасяват много хора, като изпращат записани
съобщения, използвайки своите мобилни телефони. Но някои съпрактикуващи разчитат
на своите телефони и не се осмеляват да разясняват истината на хората лице в лице.
Някои не слушат внимателно записаните гласови съобщения. Някои набират многократно
един и същ номер, като обезпокояват получателя. Старите сили са се възползвали от
това и ние сме забелязали недостиг на телефонни карти, а цените им се покачват. И
някои съпрактикуващи не могат да използват телефоните си заради недостига на карти.
Това е похабяване на ресурси.
Майсторът: При разясняването на истината вие спасявате хора, независимо какъв метод
използвате. Но не трябва да разчитате само на един конкретен метод. Или ако наистина
случаят е, че не се осмелявате да разяснявате истината лице в лице, това е привързаността
страх, затова тези проблеми са се проявили. Какво трябва да се направи? Мисля, че нямате
нужда Майсторът да казва много. Веднага след като прочетох този въпрос, вие знаехте
какво да направите. Опитайте се да се справяте по-добре.
Ученик: Популяризирането на „Шен Юн“ се цели във водещата част от обществото.
Хората, принадлежащи към тази група, обикновено са по-квалифицирани в областта на
културата и изкуствата и те са основната сила зад традициите и в направляването на
обществото към праведни методи и обичаи. (Майсторът: Това е вярно.) Но тази година
много методи, използвани в популяризирането на „Шен Юн“ в различни региони,
подчертано се различават от манталитета на водещото общество. Вече сме получили
някои негативни коментари от хора на Запад. Учениците в някои региони направиха

промени в дизайна и текста на промоционалните материали на „Шен Юн“ на базата на
своето собствено разбиране и вкус, вредейки по този начин на имиджа на „Шен Юн“
като висококачествена марка. Някои текстове бяха пълни с грешки на английски и с
китанглийски фрази. Някои хора, за да увеличат продажбите, предлагаха все по-големи
намаления или дори даваха отстъпки под прикритие. Когато раздаваха материали, някои
хора бяха агресивни и не вземаха под внимание мястото, което избираха, като дори
ходеха на мръсни, объркани и пропаднали места. Тези практики накараха някои западняци
да мислят, че „Шен Юн“ е от континентален Китай или от Китайския квартал. Онези
ученици, които направиха промени по материалите на „Шен Юн“, дори напомняха на
другите да го пазят в тайна от офиса на „Шен Юн“. Би ли трябвало да поставим единен
контрол върху качеството на дизайна и правилен подход при промотиране?
Майсторът: Кой е отговорникът от офиса на „Шен Юн“? Офисът представлява „Шен Юн“.
На срещата с хората, които представят „Шен Юн“ вече казах, че произволното променяне
на материалите на „Шен Юн“ не е позволено. Нека кажа на всички – аз съм този, който е
избрал изображението, използвано за материалите и плакатите. И дизайнерите на „Шен
Юн“, дизайнерите от офиса на „Шен Юн“, са тези, които са го изработили. След като са
готови с дизайна, аз разглеждам какво са направили и ако не съм съгласен с него, те ще
направят промени. Когато дизайнът е завършен, тогава ще бъде разпространен. Ако
правите промени в нещата на „Шен Юн“, това би било нарушаване на закона в
обикновеното човешко общество. Най-малкото като самоусъвършенстващи се вие не
можете произволно да променяте нещата, които Майсторът е определил, нали?
(Аплодисменти) Освен това рекламите са разработени, като са използвани традиционни
концепции. И цветовете, и композицията на изображенията се основават на традиции –
нещо, което днешните хора не могат да направят. Нещата, които вие сте направили обаче,
нямат нито артистична стойност, нито разбиране за традиционните изкуства и цветове.
Много от тях ми изглеждаха по-скоро безвкусни и следователно вредят на репутацията на
„Шен Юн“. И дори английският, използван в тях, е английски в китайски стил, който
хората не разбират и често има грешки в използваните думи. А в някои случаи текстът е
дори по-голям от думите „Шен Юн“. Във всеки случай те изглеждат по-скоро странно.
Освен това вие не знаете нищо за рекламирането и все пак го правите, както вие мислите,
че трябва да се прави. Така няма да се получи. Вече говорих по този въпрос. На срещата с
хората, които представят „Шен Юн“, вчера специално говорих за този проблем. Обърнете
внимание на това.
Другото нещо е, че Майсторът създаде това шоу, за да се насочи към водещата част на
обществото. Все пак това, което сте правили е винаги в противоречие с това, което прави
Майсторът. Майсторът иска да се насочи на изток, а вие винаги се насочвате на запад.
Например аз искам „Шен Юн“ да започне с водещата част от обществото, като се установи
първо във висшето общество. Ние искаме да отворим там врата за спасяване на хора, само
тогава бихме могли да имаме влияние върху цялото общество. Вие никога не успявате да
следвате мислите на Майстора в това, което правите. Вместо това го правите по начина, по
който си мислите, че трябва да бъде направено. Където и да отида, оглеждам най-класните
квартали и често не мога да видя там никакви реклами на „Шен Юн“. Но когато отида в
Китайския квартал, навсякъде е облепено с плакати на „Шен Юн“. Някои от рекламите се
целеха в общности с много нисък жизнен стандарт. Това са пари похарчени напразно и
хвърлени за нищо.
Ако погледнем назад, доста години „Шен Юн“ даваше представления в зала „Рейдио
Сити“. Понякога „Шен Юн“ даваше представления там по половин месец без прекъсване с
почти шест хиляди посетители на всяко шоу. Но билетите, които продавахме, струваха 5, 10
или 15 долара. Най-високата цена на билет беше 25 долара. За няколко години „Шен Юн“
не оказа ни най-малко влияние в Ню Йорк. Когато някои хора от тази публика виждаха
нещо интересно по време на шоуто, те свиркаха и подвикваха. А когато шоуто свършваше,
те се посмиваха добре и това беше. Някои хора дори питаха как така няма „лъвски танц“ в

това китайско шоу. Това беше нивото, на което те се намираха в своето възприемане на
изкуството. От представлението нямаше каквато и да е полза. Затова ние трябва да се
установим във водещата част на обществото. Тъй като всичко, което правите, не успява да
догонва това, което Майсторът иска да направи, разбира се вие се справяте зле с
продажбата на билети.
Същото се отнася и за медийните репортери, когато правите интервюта. Това е нещо, което
съм казвал много пъти. Аз се целя във водещата част на обществото, затова вие трябва да
интервюирате хора, които принадлежат към водещата част на обществото. Но хората, които
се появяват в интервюта по вашите телевизионни програми, не са от водещото общество, а
по-скоро са от ниските слоеве на обществото. Те не съответстват на това, което правим. Тук
не дискриминирам никого. Аз искам да отворя вратите за спасяване на хора, като се целя
във водещата част от обществото – искам да спася всички хора! Само когато вратите на
водещата част от обществото са отворени, можем да имаме влияние в цялото общество.
Току-що казах, че когато бяхме в „Рейдио Сити“, продавахме билети по 5 долара. Няколко
години давахме представления в този театър с капацитет шест хиляди души. Понякога
давахме представления без прекъсване по половин месец. Но това нямаше голям ефект. Ние
не можахме да направим дори малка новина в Ню Йорк. При все това веднага щом
променихме залата на „Линкълн център“, цените се покачиха, но започнаха да идват повече
хора. Трябваха само две представления, за да направим удар в цял Ню Йорк. Хората в
автобусите и метрото всички говореха за „Шен Юн“. Ситуацията се промени веднага.
Ученик: Уместно ли е да организираме Дафа ученици от континентален Китай да
пътуват в чужбина или да отидат в Тайван, за да гледат „Шен Юн“ или да присъстват
на Фа конференции? Ще се намеси ли това в пътищата им на самоусъвършенстване,
които Майсторът е аранжирал за тях през този период? Дафа учениците от Пекин биха
искали да изпратят своите поздрави на Майстора!
Майсторът: Чух, че има някои хора, които просто не могат да бъдат разубедени да правят
това. Те водят учениците да правят това и онова на открито, като абсолютно не зачитат
сигурността. Когато ученици извън Китай чуят за това, те мислят, че тези хора трябва да са
шпиони, работещи за ККП, и че те нарочно разкриват самоличностите на учениците пред
обществото. Разбира се има други, които организират ученици да присъстват на Фа
конференции, като искат да влязат вътре. Има такива хора. Въпреки че аз не го виждам
задължително по този начин, учениците в чужбина го виждат така, защото това е специален
период. Вие се грижите толкова малко за сигурността. Дали е, защото сте се отклонили в
разбирането си за Фа в своето усъвършенстване? Дали е, защото сте ръководени от някакъв
вид привързаност да се изтъквате и затова пренебрегвате сигурността на учениците?
Учениците в чужбина мислят, че такива хора имат изкривено разбиране за Фа. Аз мисля, че
случаят не е такъв, нали?
Ученик: Повече от десет хиляди Дафа ученици от петдесет и осем държави и региони
изпращат поздрави на нашия велик Майстор и изпращат благодарности на Майстора за
това, че ни спасява със състрадание! Хъшъ. (Учениците аплодират ентусиазирано)
Майсторът: Мисля, че ще спра с въпросите тук. Няма да отнемам много от времето ви. Тъй
като една Фа конференция е мястото, където вие ще споделяте и дискутирате вижданията
си един с друг, тя ви помага да се подобрите. И тъй като всеки иска и да види Майстора,
почувствах, че все пак трябва да дойда тук и да отговоря на някои от въпросите ви, докато
съм тук. Но не мога да кажа прекалено много. Ако ви кажа нещата ясно като бял ден,
твърде подробно и твърде конкретно, старите сили не биха го позволили. Не искам да правя
пътищата ви в самоусъвършенстването още по-трудни. В края на краищата, преследването
е сурово, затова колкото по-ясно ви казвам нещата, толкова по-трудно ще става
самоусъвършенстването ви. Аз не мога да извървя пътя ви вместо вас. Вие трябва сами да
извървите своите пътища. Дафа ученици, които сте преминали през „7/20“ на 1999 г. –
трябва да цените себе си. Вие сте наистина забележителни. Дори Боговете ви ценят.

Надявам се, че ще свършите добра работа по пътя напред. Особено онези, които не са били
способни да се справят добре, вие трябва да сте извънредно внимателни и да цените
времето, което все още имате. Благодаря на всички! (Учениците аплодират ентусиазирано)
(Преведено от английската версия на Синия екип. Подлежи на допълнителни подобрения.
Дата на българската версия – 05.09.2017 г.)

