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Луню1
Дафа2 е мъдростта на Създателя. Той е основата на сътворението на Небето и Земята, на създаването на Вселената.
Той обхваща всичко, от най-микроскопичното до най-необятното, като има различни проявления на различните нива
на космическото тяло. От дълбините на микрокосмоса до
там, където най-малките частици се появяват за първи път,
има нива след нива от безбройни частици, вариращи от миниатюрни до огромни, достигайки до тези от повърхностните нива, които човечеството познава – атоми, молекули,
планети и галактики – и до дори по-големи, като частици от
различни размери образуват животи от различни размери и
светове от различни размери, които се разпростират навсякъде из космическото тяло. Животите на всяко от различните нива на частици възприемат частиците от следващото
по-голямо ниво като планети в своите небеса и това е така
ниво след ниво. За животите на всяко ниво на Вселената това
изглежда, че продължава безкрайно. Дафа е създал също
времето, пространството, многобройните форми на живот и всичко съществуващо; няма нищо необхванато, няма
нищо пропуснато. Всичко това са конкретни проявления на
различни нива на характеристиката на Дафа – Джън-ШанЖен3.
Колкото и да са напреднали човешките средства за изследване на Вселената и живота, полученото познание е
ограничено до определени части на това пространство, намиращо се на ниско ниво във Вселената, където съществуват човешките същества. По време на много цивилизации,
предшестващи историята, човечеството е изследвало други
планети, но колкото и високо или далеч да е летяло, то никога не е успявало да напусне измерението, в което същестЛуню – изявление; коментар – бел. прев.
Дафа – Велики Принципи, Велик Закон, Велик Път – бел. прев.
3
Джън-Шан-Жен – Джън (истина, истинност); Шан (доброта, състрадание, великодушие); Жен (въздържаност, търпение, търпимост, издръжливост) – бел. прев.
1
2
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вува. Истинската картина на Вселената никога няма да бъде
действително позната от човечеството. Ако един човек иска
да разгадае загадките на Вселената, времепространството и
човешкото тяло, той трябва да се самоусъвършенства по
праведен Фа4 и да достигне истинско просветление, повишавайки нивото си на съществуване. Чрез самоусъвършенстване нравствената му същност също ще се повиши и когато започне да разграничава наистина доброто от наистина злото,
хубавото от лошото и премине отвъд човешкото ниво, той
ще види и ще влезе в досег с реалността на Вселената и животите на различни нива и в различни пространства.
Човешката изследователска дейност е задвижвана от технологичната надпревара, използвайки като претекст подобряването на условията на живот. И в повечето случаи това е
базирано на отхвърлянето на божественото и изоставянето
на човешките морални норми на въздържаност. Именно по
тази причина цивилизациите от миналото многократно са се
сблъсквали с унищожение. Изследователската дейност също
е неизбежно ограничена до този материален свят и методите
ѝ са такива, че един обект няма да бъде изучаван, докато не
бъде признат. Но вследствие на това, че хората са отхвърлили божественото, те никога не се осмеляват да се докоснат
до нещата, които са неосезаеми или невидими в човешкото
пространство, но които наистина съществуват обективно и
действително се проявяват в реалността на човешкия свят –
неща като духовност, вяра, божествено слово и чудеса.
Ако човечеството е способно да извиси поведението и
мисленето си, като ги изгради върху нравствени ценности,
ще бъде възможно цивилизацията на човешкото общество
да просъществува дълго време и дори чудеса да се случат отново в човешкия свят. Много пъти в миналото в този свят са
се появявали култури, които са били наполовина божествени
и наполовина човешки, и са помагали на хората да достигнат
до истинно разбиране за живота и Вселената. Когато хората
показват подобаващото уважение и почит към проявлението на Дафа в този свят, те, техният етнос или тяхната нация
ще се радват на благословии, чест и слава. Космическото
4
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Фа – Принципи и Закон в Буда школата – бел. прев.

тяло, Вселената, животът и всичко съществуващо са създадени от Дафа на Вселената. Всеки живот, който се отклони
от него, е истински покварен. Всеки мирски човек, който е
способен да бъде в съответствие с него, е истински добър
човек и това ще му донесе възнаграждения, щастие и дълголетие. И всеки самоусъвършенстващ се, който е асимилиран
с него, е просветлен – божествено същество.
Ли Хонгджъ
24 май 2015 г.
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Богатство с Дъ5
Древните са казали: „Парите са нещо външно за това физическо тяло.“ Всеки го знае, въпреки това всеки ги преследва.
Младият мъж ги търси, за да задоволи желанията си; младата жена ги иска за блясък и лукс; възрастният човек ги
преследва, за да се погрижи за себе си на старини; образова
ният човек ги желае за репутацията си; държавният служител изпълнява дълга си заради тях и така нататък. Така че
всеки ги преследва.
Някои хора дори се съревновават и борят за тях; тези,
които са агресивни, поемат рискове заради тях; избухливите прибягват до насилие заради тях; завистливите може да
умрат от яд заради тях. Дългът на владетеля и управниците
е да донесат богатство на населението, при все това насърчаването на поклонничеството към парите е най-лошата политика, която може да се възприеме. Богатството без Дъ ще
навреди на всички съзнателни същества, докато богатството
с Дъ е това, на което всички хора се надяват. Затова, ако човек е заможен, не трябва да не се застъпва за Дъ.
Дъ се натрупва в предишни животи. Да се стане цар, управник, богаташ или благородник идва все от Дъ. Няма ли
Дъ, няма печалба; загубата на Дъ означава загуба на всичко.
По този начин тези, които търсят власт и богатство, трябва първо да натрупат Дъ. Чрез изтърпяване на трудности и
вършене на добри дела, човек може да натрупа Дъ сред народа. За да постигне това, той трябва да разбере принципа
за причината и следствието. Знанието за това може да даде
възможност на управниците и на населението да упражняват самоконтрол и по този начин благоденствие и мир ще
царят под небесата.
Ли Хонгджъ
27 януари 1995 г.
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Дъ – добродетел, заслуга; вид бяла субстанция – бел. прев.

Обширен и необятен
Принципите на Фалун Дафа могат да предоставят насоки за
самоусъвършенстването на всеки, включително и на тези с
религиозни вярвания. Това е принципът на Вселената, истинският Фа, който никога не е бил преподаван. На хората
в миналото не е било позволено да знаят принципа на Вселената (Буда Фа). Той надхвърля всички академични теории
и нравствени принципи на човешкото общество от древни
времена до днес. Това, което са преподали религиите и което са преживели хората в миналото, са само повърхностни
и незначителни явления. Неговото обширно и необятно,
дълбоко вътрешно значение може да се изпита, разбере и
разкрие единствено на практикуващите, които са на различни нива в истинското самоусъвършенстване. Само тогава
човек може наистина да види какво е Фа.
Ли Хонгджъ
6 февруари 1995 г.
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Истинско самоусъвършенстване
Мои истински самоусъвършенстващи се ученици, това, което ви преподадох, е Фа за самоусъвършенстване в Буда и
Дао. Въпреки това изливате недоволството си пред мен заради загубата на светските си интереси, вместо да се чувствате разстроени от това, че не сте способни да изоставите
привързаностите на обикновените хора. Нима това е самоусъвършенстване? Дали можете да изоставите привързаностите на обикновените хора, е съдбоносен тест по пътя към
превръщането ви в наистина изключителни същества. Всеки
ученик, който истински се самоусъвършенства, трябва да го
премине, защото това е разделителната граница между самоусъвършенстващия се и обикновения човек.
В интерес на истината, когато се измъчвате заради посегателства върху репутацията ви, личния ви интерес и
чувствата ви сред обикновените хора, това вече показва, че
не можете да изоставите обикновените човешки привързаности. Трябва да запомните следното: самоусъвършенстването само по себе си не е болезнено – ключът се крие в неспособността ви да изоставите привързаностите на обикновените хора. Само когато сте напът да изоставите своите
репутация, интереси и чувства, ще почувствате болка.
Вие сте паднали тук от свещен, чист и несравнимо великолепен свят, защото сте развили привързаности на онова ниво. След като сте паднали в свят, който в сравнение е
най-мръсният, вместо да бързате да се завърнете по-скоро
чрез самоусъвършенстване, вие не изоставяте тези мръсни
неща, към които се придържате в този мръсен свят, и дори
агонизирате заради най-незначителните загуби. Знаете ли,
че за да ви спаси, Буда навремето е просил храна сред обикновените хора? Днес аз отново оставям вратата широко отворена и преподавам този Дафа, за да ви спася. Никога не
съм чувствал горчивина за многобройните трудности, които изстрадах. Тогава какво толкова имате, което все още не
може да бъде изоставено? Можете ли да отнесете на небето
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нещата, които дълбоко вътре в себе си не можете да изоставите?
Ли Хонгджъ
22 май 1995 г.
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Бъдете разумни
Казах на някои практикуващи, че крайните мисли са причинени от мисловна карма, но сега много ученици разглеждат
всичките си лоши мисли в ежедневието като мисловна карма. Това е неправилно. Какво ще имате да усъвършенствате,
ако вече нямате никакви лоши мисли? Ако сте толкова чист,
не сте ли вече Буда? Това разбиране е погрешно. Само когато
съзнанието ви бурно отразява мръсни мисли или проклина
Учителя, Дафа, други хора и така нататък, и не можете да се
отървете от тях или да ги потиснете, само тогава е мисловна
карма. Съществува също и някакво количество слаба мисловна карма, но тя е различна от обикновените мисли и
идеи. Трябва да сте наясно с това.
Ли Хонгджъ
23 май 1995 г.
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Просветление
В калния човешки свят перлите и рибешките очи са разбъркани заедно. Татагата трябва да се спусне тихо в света. Когато преподава Фа, зли практики неизбежно ще се намесят.
Дао и демоничните пътища се преподават по едно и също
време и в един и същи свят. Сред истината и лъжата е важно
просветлението. Как да се разграничат? Непременно ще има
изключителни хора. Тези, които наистина имат предопределена връзка и могат да се просветлят, ще дойдат един след
друг, влизайки в Дао и получавайки Фа. Те ще разграничат
праведното от злото, ще получат истинско учение, ще олекотят телата си, ще подсилят своята мъдрост, ще обогатят
сърцата си и ще се качат на лодката на Фа, плавайки гладко.
Колко великолепно! Стремете се напред с всички сили, докато постигнете Съвършенство.
Онези, които оцеляват в света без посока и с лошо просветлително качество, живеят за пари и умират за власт, радостни или тревожни заради дребни облаги. Съревновават
се упорито един с друг и така трупат карма през целия си
живот. Когато подобни хора чуят Фа, те му се присмиват
и изричат думите „сляпа вяра“, тъй като неизбежно ще го
намерят труден за разбиране и трудно ще повярват дълбоко
в себе си. Тези хора са хората с ниско ниво на съзнанието,
които е трудно да бъдат спасени. Тяхната карма е толкова
много, че е обгърнала телата им и е изолирала мъдростта
им; първоначалната им природа е изчезнала.
Ли Хонгджъ
14 юни 1995 г.
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Защо човек не може да вижда
„Виждам – вярвам; не виждам – не вярвам.“ Това е гледната
точка на човека с ниско ниво на съзнанието. Хората са се загубили в илюзия и са натрупали много карма. Как биха могли
да виждат, когато първоначалната им природа е замъглена?
Просветлението идва преди виждането. Усъвършенствайте
своето съзнание и елиминирайте кармата си. Веднъж прояви ли се първоначалната ви природа, ще бъдете способни да
виждате. При все това, независимо дали вижда или не, изключителният човек разчита на своето просветление, за да
достигне Съвършенство. Хората или могат, или не могат да
виждат, и това се определя от техните нива и вроденото им
качество. Причината, поради която повечето самоусъвършенстващи се не виждат, е, че преследват способността да
виждат, което е привързаност. Затова, докато не я изоставят,
те няма да виждат. Това е най-вече поради възпрепятстване
от карма, неподходяща среда или е обусловено от начина
на самоусъвършенстване. Има множество причини, вариращи от човек до човек. Дори човек, който е в състояние да
вижда, може да не вижда ясно, тъй като само когато вижда
неясно, ще може да се просветли до Дао. Когато човек може
да вижда всичко ясно, сякаш е лично на мястото, тогава той
е постигнал Отключване на Гонг и не може да се самоусъвършенства по-нататък, тъй като за него вече няма до какво
да се просветлява.
Ли Хонгджъ
16 юни 1995 г.
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Изучаване на Фа
При изучаването на Дафа интелектуалците трябва да обърнат внимание на един изключително явен проблем: те изучават Дафа по същия начин, по който обикновените хора
изучават теоретични трудове, като например да избират
съответни цитати от известни хора, за да преценяват собственото си поведение. Това ще попречи на напредъка на самоусъвършенстващия се. Освен това веднъж разбрали, че
Дафа има дълбоко вътрешно значение и неща от високо
ниво, които могат да ръководят практиката за самоусъвършенстване на различни нива, някои хора дори се опитват да
го изследват дума по дума, но накрая не откриват нищо. Тези
навици, придобити от изучаването на политически теории
в продължение на дълъг период от време, са също фактори,
които се намесват на самоусъвършенстването; те водят до
погрешно разбиране на Фа.
При изучаването на Фа не трябва да търсите съответни
части с упоритото намерение да разрешите даден проблем.
Всъщност това е (с изключение на тези проблеми, които се
нуждаят от незабавно решение) също форма на привързаност. Единственият начин да получите по-добро разбиране
на Дафа е да го изучавате без никакво намерение. Всеки път,
когато сте прочели „Джуан Фалун“, вие сте постигнали напредък, стига да сте получили някакво разбиране. Дори ако
сте разбрали само едно нещо след прочитането ѝ, вие наистина ще сте постигнали напредък.
Всъщност в самоусъвършенстването се издигате, като се
подобрявате постепенно и без да го осъзнавате. Помнете:
човек трябва да получава нещата естествено, без да ги преследва.
Ли Хонгджъ
9 септември 1995 г.
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Как да се асистира
Много от асистиращите в различните региони разбират
Дафа на много високо ниво. Те са в състояние да дадат добър пример с поведението си и да свършат добра работа в
организирането на групите за практика. И все пак има някои
асистиращи, които не са се справили така добре, и това се
проявява основно в техните методи на работа. Например, за
да накарат учениците да ги слушат и за да направят по-лесно извършването на работата си, някои асистиращи вършат
работата си с раздаване на заповеди. Това не е разрешено.
Изучаването на Фа трябва да е доброволно. Ако ученикът не
иска да го направи от дъното на сърцето си, тогава никакви
проблеми не могат да бъдат разрешени. Вместо това може
да възникне напрежение. Напрежението ще се засили, ако
това не бъде коригирано, като по този начин сериозно ще се
подкопае изучаването на Фа от хората.
И което е дори по-сериозно, с цел да накарат практикуващите да им вярват и да им се подчиняват, някои асистиращи често разпространяват различни слухове или нещо сензационно, което да увеличи престижа им, или оригиналничат. Всички тези неща не са позволени. Нашите асистиращи
служат на другите на доброволна основа; те не са Учителя,
нито пък трябва да имат този вид привързаности.
Тогава как можем да се справим добре с работата на асистиращи? Първо трябва да се третирате като един от учениците, вместо да се разглеждате като по-висш от тях. Ако има
нещо, което не знаете в работата си, трябва смирено да го
обсъдите с другите. Ако сте направили нещо нередно, трябва
искрено да кажете на другите ученици: „Аз също съм самоусъвършенстващ се като вас, така че неизбежно ще допускам
грешки в работата си. Сега, след като съм направил грешка,
нека да направим това, което е правилно.“ Ако искрено желаете всички практикуващи да си сътрудничат, за да се свърши
работата, какъв ще бъде резултатът? Никой няма да каже, че
не ставате за нищо. Вместо това ще си помислят, че сте изучавали Фа добре и имате широк кръгозор. Всъщност Дафа е
тук и всеки го изучава. Учениците ще мерят всяка постъпка
на един асистиращ според Дафа и това дали тя е добра, или
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не, може да бъде ясно разграничено. Веднъж появи ли се във
вас намерението да се величаете, учениците ще сметнат, че
имате Шиншин проблем. Ето защо само когато сте скромни,
можете да свършите нещата добре. Репутацията ви се гради
на основата на добро разбиране на Фа. Как може един самоусъвършенстващ се да не допуска грешки?
Ли Хонгджъ
10 септември 1995 г.
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Небесна твърд
Необятността на Вселената и грандиозността на космическите тела никога няма да могат да бъдат разбрани от хората
посредством изследване; микроскопичността на материята
никога няма да може да бъде открита от хората. Човешкото
тяло е толкова загадъчно, че е отвъд човешкото познание,
което може само да се плъзга по повърхността. Животът е
толкова богат и сложен, че ще остане вечна загадка за човечеството.
Ли Хонгджъ
24 септември 1995 г.
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Сфери
Злият човек е във владение на завистта. От егоизъм и гняв
той се оплаква от несправедливостта спрямо себе си. Доброжелателният човек притежава винаги състрадателно сърце.
Без недоволство и омраза той приема трудностите като радост. Просветленият човек няма никакви привързаности.
Той тихо наблюдава заблудените от илюзии хора по света.
Ли Хонгджъ
25 септември 1995 г.
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Какво е празнота?
Какво е празнота? Да бъдеш свободен от привързаности е
истинското състояние на празнотата. Това не означава да
няма никаква материя. Но Дзен будизмът е достигнал края
на своя Дхарма и повече няма какво да преподава. В този хаотичен период Краят на Дхарма някои хора, които изучават
Дхарма, все още крайно упорито се придържат към теорията
на Дзен будизма за празнотата и действат ирационално и
абсурдно, сякаш са се просветлили до основите на филосо
фията му. Основателят му, Бодхидхарма, сам признал, че неговият Дхарма щял да бъде ефективен само в продължение
на шест поколения и че след това нямало да има нищо за
предаване. Защо не го проумеете? Ако някой казва, че всичко
е празно – без Фа, без Буда, без образ, без собствено аз и без
съществуване, какво тогава е Бодхидхарма? Ако няма Дхарма, какво е теорията на Дзен будизма за празнотата? Ако
няма Буда и няма образ, кой тогава е Шакямуни? Ако няма
име, образ, собствено аз, съществуване и всичко е празно,
тогава защо си правите труда да ядете и пиете? Защо носите дрехи? Какво ще стане, ако ви извадят очите? Към какво
са привързани седемте ви емоции и шестте ви желания на
обикновени хора? Всъщност това, което Татагата има предвид под „празнота“, е свобода от всяка една привързаност
на обикновените хора. „Без пропуск“ е истинската същност
на празнотата. Вселената поначало съществува заради мате
рията; изградена е от материя и си остава материя. Как може
да е празна? Учение, което не е предадено от Татагата, неизбежно няма да трае дълго и ще загине – учението на Архат
не е Буда Фа. Просветлете се до това! Просветлете се до това!
Ли Хонгджъ
28 септември 1995 г.
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Решителност
В присъствието на Учителя сте изпълнени с увереност. Когато Учителят не е до вас, губите интерес от самоусъвършенстването, като че ли се самоусъвършенствате за Учителя и сте поели по този път поради някакъв интерес. Това е
голяма слабост на човека от средна ръка. Шакямуни, Исус,
Лао Дзъ и Конфуций ги няма повече от две хиляди години, но учениците им никога не са чувствали, че не могат да
се самоусъвършенстват, без техните учители да са наоколо.
Самоусъвършенстването е ваша собствена работа и никой
друг не може да го извърши вместо вас. Учителят може
само да ви изкаже законите и принципите на повърхността.
Ваша собствена отговорност е да усъвършенствате сърцето
и съзнанието си, да изоставяте желанията си, да постигнете
мъдрост и да елиминирате объркването. Ако сте поели по
този път поради някакъв интерес, съзнанието ви определено няма да е уверено и със сигурност ще забравите основите, докато живеете в човешкото общество. Ако не държите
твърдо на вярата си, няма да получите нищо в този живот.
Никой не знае кога ще има друга възможност. Това е много
трудно!
Ли Хонгджъ
6 октомври 1995 г.
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Ученията в будизма са най-слабата и
малка част от Буда Фа
Съзнателни същества! Никога не използвайте будизма, за
да измервате Дафа на Джън-Шан-Жен, тъй като Дафа е
неизмерим. Хората вече са свикнали да наричат каноните в будизма „Фа“. В действителност космическите тела са
толкова необятни, че са отвъд разбирането на един Буда за
Вселената. Разбирането за Вселената на Тайджи теорията
от Дао школата е също на ниско ниво. На нивото на обикновените хора няма действителен Фа, а само едно малко
повърхностно познание за някои явления на границата на
Вселената, което може да даде възможност на човек да се
самоусъвършенства. Тъй като обикновените хора са същества на най-ниското ниво, на тях не е позволено да знаят
истинския Буда Фа. Но хората са чували някои мъдреци да
казват: „Преклонението пред Буда може да посее причинните семена на възможността за самоусъвършенстване; самоусъвършенстващите се, които повтарят монотонно мантри,
могат да получат защита от по-висши същества; спазването
на наставленията може да даде възможност на човек да достигне стандарта за самоусъвършенстващ се.“ През цялата история е имало хора, които са изучавали дали преподаваното
от просветлените е Буда Фа. Учението на Татагата е проявление на Буда-природата и то може също да бъде наречено
проявление на Фа. Но то не е истинският Фа на Вселената,
защото на хората в миналото е било абсолютно забранено да
знаят истинското проявление на Буда Фа. Буда Фа е можело
да бъде прозрян само от някой, който е достигнал високо
ниво чрез практика за самоусъвършенстване, така че е дори
още по-вярно, че на хората не е било позволено да знаят истинската същност на самоусъвършенстването. Фалун Дафа
за пръв път през вековете предоставя естеството на Вселената (Буда Фа) на човешките същества; това се равнява на
предоставянето им на стълба за изкачване до небето. Така
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че как може да измервате Дафа на Вселената с това, което
някога е било преподадено в будизма?
Ли Хонгджъ
8 октомври 1995 г.
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Какво е мъдрост?
Хората смятат, че знаменитостите, учените и различните видове експерти в човешкото общество са велики. Всъщност
те са наистина незначителни, тъй като са обикновени хора.
Познанията им представляват само това нищожно разбиране на съвременната наука на човешкото общество. В необятната Вселена, от най-макроскопичното до най-микроскопичното, човешкото общество се намира точно по средата, в най-външния слой и върху най-външната повърхност.
Също така неговите живи същества са най-ниската форма
на съществуване, така че тяхното разбиране за материята
и съзнанието е много ограничено, повърхностно и жалко.
Дори и някой да овладее цялото познание на човечеството,
той пак ще си остане обикновен човек.
Ли Хонгджъ
9 октомври 1995 г.
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Не работа, а самоусъвършенстване
Дали ще можете да следвате изискванията, които съм поставил за асистиращите центрове, е много важен принципен
въпрос и засяга начина, по който Фа ще се разпространява в
бъдеще. Защо не можете да се откажете от привичките, които сте формирали в чиновническите служби в продължение
на дълъг период от време? Не се отнасяйте към асистиращите центрове като към административни служби в човешкото
общество и не възприемайте техните методи и подходи, като
например издаване на документи, въвеждане на процедури
или „повишаване на разбирането на хората“. Самоусъвършенстващите се в Дафа трябва единствено да подобряват
своя Шиншин в самоусъвършенстването и да повишават
своя Статус на достижение и нивото си. Понякога дори и
срещите са провеждани в същия формат, който е използван на работното място на обикновените хора. Например
някакъв чиновник ще държи реч или определен лидер ще
направи обобщение. Днес дори и държавата се опитва да реформира тези корумпирани практики и бюрократични процедури в обществото. Като самоусъвършенстващи се вече
знаете, че нито един аспект на човечеството вече не е добър
в периода Краят на Дхарма. Защо не можете да изоставите
тези методи на работа, които са най-неподходящи за нашата
практика на самоусъвършенстване? Ние абсолютно никога
няма да я превърнем в административна институция или
предприятие в обществото.
Преди някои пенсионери, които нямаха с какво да се занимават, откриха, че Фалун Дафа е нещо добро, и предложиха да помогнат и така да запълнят болезнената празнота
в незаетия си живот. Разбира се, че това няма да сработи!
Фалун Дафа е за самоусъвършенстване – това не е служба.
Всички наши доброволци като за начало трябва да бъдат истински самоусъвършенстващи се с високо ниво на Шиншин,
тъй като те са примери за подражание в усъвършенстването

27

на Шиншин. Ние не се нуждаем от такива лидери като тези
сред обикновените хора.
Ли Хонгджъ
12 октомври 1995 г.
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Практикуване на
самоусъвършенстване след
пенсиониране
Твърде жалко е, че някои ученици, които посетиха моите
лекции и имат добро вродено качество, спряха да практикуват, понеже са заети с работа. Ако бяха обикновени хора
от средна ръка, не бих казал нищо повече и бих ги оставил.
Но тези хора все още имат нещо обещаващо. Човешката
нравственост запада с хиляда километра на ден и всички
обикновени хора се носят по течението. Колкото по-далеч са
от Дао, толкова по-трудно е завръщането чрез самоусъвършенстване. В интерес на истината самоусъвършенстването
е за усъвършенстване на сърцето и съзнанието. По-специално, сложната среда на работното място предоставя добра
възможност за подобряване на вашия Шиншин. След като
се пенсионирате, няма ли да загубите най-добрата среда за
самоусъвършенстване? Какво ще усъвършенствате без никакви проблеми? Как можете да се подобрите? Животът на
човек е ограничен. Често планирате нещата доста добре, но
наясно ли сте дали ще имате достатъчно време за своето
самоусъвършенстване? Самоусъвършенстването не е детска
игра. То е по-сериозно от всичко на обикновените хора – то
не е нещо, което може да се приеме за даденост. След като
пропуснете възможността, кога отново ще бъдете в състояние да получите човешко тяло в Шесткратния път на прераждането? Възможността идва само веднъж. Щом изчезне
илюзията, която не можете да изоставите, ще разберете какво сте изгубили.
Ли Хонгджъ
13 октомври 1995 г.
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Когато Фа е праведен
Когато хората нямат добродетел, природните и причинените от човека бедствия ще се множат. Когато земята няма
добродетел, всичко ще повехне и опада. Когато небето се
отклони от Дао, земята ще се пропука, небето ще се срути и
цялата Вселена ще остане празна. Когато Фа е праведен, Вселената ще бъде праведна. Животът ще процъфтява, небето и
земята ще бъдат стабилни и Фа ще съществува вечно.
Ли Хонгджъ
12 ноември 1995 г.
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Мъдрец
Той е на мисия от Провидението в този свят и на небето горе.
Притежава изобилно Дъ и поддържа доброжелателно сърце;
изпълнен е с велики стремежи, същевременно обръщайки
внимание на дребните детайли. С обширното познание на
принципите на Фа той е в състояние да разбули неяснотата.
Предлагайки спасение на света и неговите хора, той гради
достойнствата си по естествен начин.
Ли Хонгджъ
17 ноември 1995 г.
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Постъпване в ученичество
Дафа се разпространява нашир и надлъж. Онези, които чуят
за него, го търсят. Тези, които са го получили, са възхитени
от него. Броят на самоусъвършенстващите се се увеличава
ежедневно и те стават неизброимо много. Въпреки това,
повечето от самостоятелно учащите се възнамеряват да се
опитат официално да постъпят в ученичество, тъй като са
загрижени, че може да не са получили истинските учения,
ако не са се срещнали лично с Учителя. Това всъщност се
дължи на повърхностно разбиране на Фа. Моето преподаване на Дафа в широк мащаб е, за да се предложи спасение
на всички. Който го изучава, е мой ученик. Без да следвам
старите ритуали и условности, аз игнорирам повърхностните формалности и само гледам сърцето на човек. Ако не
се самоусъвършенствате истински, каква е ползата от това
официално да ме припознавате като „Учител“? Човек, който действително се самоусъвършенства, ще получи нещата
по естествен начин, без да ги преследва. Всичкият Гонг и
целият Фа са в книгата и човек ще ги получи по естествен
начин чрез последователно четене на Дафа. Онези, които го
изучават, автоматично ще се променят и вече ще са в Дао,
когато прочитат книгата отново и отново. Учителят със сигурност ще има Фашъни, които тихо да ги предпазват. С постоянство тези хора със сигурност ще постигнат Праведно
достижение в бъдеще.
Ли Хонгджъ
8 декември 1995 г.
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Изрично напомняне
Понастоящем съществува видим проблем: когато Първичните духове на някои ученици напускат телата им, те виждат
или влизат в контакт с определени измерения на определени
нива. Виждайки, че там е толкова прекрасно и че всичко там
действително съществува, те не искат да се завърнат. Това е
довело до смъртта на човешките им тела. Така те останаха в
онези сфери и не могат да се върнат. При все това никой от
тях не е достигнал отвъд Трите сфери. Посочвал съм този
проблем и по-рано. Не се привързвайте към никое измерение в своето самоусъвършенстване. Само когато сте завършили пълния курс на самоусъвършенстването, ще можете
да постигнете Съвършенство. Така че, когато Първичният
дух излезе от тялото ви, без значение колко прекрасни установите, че са тези места, вие трябва да се върнете.
Също така някои от нашите ученици са с погрешно разбиране. Те си мислят, че след като започнат да практикуват Фалун Дафа, получават гаранция, че физическите им
тела никога няма да умрат. Нашата система за самоусъвършенстване действително усъвършенства и съзнанието, и тялото; един самоусъвършенстващ се може да удължи живота
си, докато се самоусъвършенства. Но някои хора не напредват усърдно в своето самоусъвършенстване по Фа в Трите
свята и винаги се бавят на дадено ниво. След многото усилия
при издигането си до друго ниво, те отново се бавят на това
ниво. Самоусъвършенстването е сериозно нещо, така че е
трудно да се гарантира, че един живот няма да приключи
в предопределеното време. При все това този проблем не
съществува в самоусъвършенстването по Фа отвъд Трите
свята. Но ситуацията с Фа в Трите свята е по-сложна.
Ли Хонгджъ
21 декември 1995 г.
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За кого се самоусъвършенствате?
Когато някои хора започват да критикуват Чигонг чрез медиите, някои ученици се разколебават в решителността си
и се отказват от своята практика; сякаш тези, които се възползват от медиите, са по-мъдри от Буда Фа и сякаш някои
практикуващи се самоусъвършенстват заради другите. Има
и хора, които започват да се страхуват под влиянието на натиска и се отказват от своето самоусъвършенстване. Могат
ли този тип хора да постигнат Праведно достижение? В решаващия момент няма ли дори да предадат и Буда? Не е ли
страхът привързаност? Самоусъвършенстването е като огромни вълни, отсяващи пясъка – това, което остава, е злато.
Всъщност от древни времена до наши дни в човешкото общество съществува принципът, наречен „взаимно пораждане и взаимно потискане“. Така че където има добро,
има и лошо; където има праведност, има и зло; където има
доброжелателство, има и злонамереност; където има хора,
има и призраци; където има Буди, има и демони. Това е дори
още по-изявено в човешкото общество. Където има положително, има и отрицателно; където има подкрепа, има и
опозиция; където има такива, които вярват, има и такива,
които не вярват; където има добри хора, има и лоши; където има безкористни, има и егоистични; и където има хора,
които могат да правят жертви за другите, има и хора, които
не се спират пред нищо, за да се облагодетелстват. Това беше
принцип в миналото. Ето защо, ако някой индивид, група
или дори цяла нация желае да постигне нещо добро, ще има
еквивалентно количество отрицателно съпротивление. Така
след успех човек ще почувства, че е било трудно спечелено
и че трябва да се цени. Ето как се е развивало човечеството
(принципът на взаимното пораждане и взаимното потискане ще се промени в бъдеще).
Казано по друг начин, самоусъвършенстването е свръхестествено. Без значение кой е човекът, не е ли неговата критика срещу Чигонг от гледната точка на обикновените хора?
Има ли той някакво право да отрече Буда Фа и самоусъвършенстването? Възможно ли е някоя човешка организация да
се издигне над Боговете и Будите? Тези, които критикуват
34

Чигонг, притежават ли способността да командват Будите?
Ще бъдат ли Будите лоши, просто защото някой казва така?
Ще престанат ли Будите да съществуват, само защото някой
твърди, че няма Буди? Изпитанието на Дхарма по време на
„Великата културната революция“ беше в резултат от еволюцията на космическите явления. Будите, Даосите и Боговете – всички те следват волята на Небето. Изпитанието на
Дхарма беше за хората и религиите, а не за Будите.
Най-основната причина за подронването на религиите е
упадъкът на човешкото мислене. Хората се прекланят пред
Буда, не за да се самоусъвършенстват в Буда, а за да търсят благословиите на Буда, така че да могат да придобият
богатство, да избегнат нещастия, да имат син или да водят
комфортен живот. Всеки е натрупал много карма в предишни животи. Как човек би могъл да живее комфортно? Как
може да не изплати своята карма след извършването на
лоши дела? Виждайки, че човешкото съзнание не е праведно, един след друг демоните са излезли от пещерите си, за
да донесат неприятности и хаос в човешкия свят. Виждайки,
че човешкото съзнание не е праведно, един след друг Боговете и Будите са напуснали своите места и са изоставили
храмовете. Много лисици, невестулки, призраци и змии са
докарани в храмовете от тези, които идват да се молят за
богатство и печалба. Как е възможно подобни храмове да
не бъдат в беда? Човешките същества са грешни. Будите не
наказват хората, тъй като всички хора са водени от невежество и вече са навредили сами на себе си. Нещо повече,
натрупали са огромни количества карма и скоро ги очакват
огромни катастрофи. Има ли все още нужда да бъдат наказвани? В действителност, ако човек извърши нещо нередно,
той задължително ще понесе възмездие някъде в бъдещето.
Просто хората не го осъзнават и не го вярват; те смятат, че
премеждията са случайности.
Независимо кой или каква социална сила ви каже да не
се самоусъвършенствате повече, вие се отказвате от самоусъвършенстването си. За тях ли се самоусъвършенствате?
Ще ви дадат ли те Праведно достижение? Не е ли предразположението ви към тях сляпа вяра? Това всъщност е истинско невежество. Освен това, ние не сме Чигонг практика, а
практика за самоусъвършенстване по Буда Фа. Не е ли всяка
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форма на натиск конкретен тест, за да се види дали вярата ви
в Буда Фа е фундаментално силна? Ако все още не сте напълно непоколебими във Фа, всичко останало е извън всякакъв
въпрос.
Ли Хонгджъ
21 декември 1995 г.
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Терминологията на Буда Фа
Преди някои от нашите ученици са били светски будисти и
са останали с много дълбок отпечатък от термините в будистките писания. Когато видят, че използвам идентични
думи с тези в будизма, си мислят, че значенията им са същите като в будизма. В действителност те нямат абсолютно
същите значения. Някои термини в будизма в региона Хан
са китайска лексика и не са изцяло термини от будизма.
Ключовият въпрос е, че тези ученици все още не могат да
изоставят нещата от будизма, защото не осъзнават, че впечатленията им от будизма все още влияят на съзнанието им,
нито пък имат достатъчно разбиране относно непрактикуването по втори път за самоусъвършенстване. Всъщност не
причинява ли намеса повърхностната прилика, която човек
възприема? Ако разбирате погрешно думите ми, не практикувате ли самоусъвършенстване в будизма?
Ли Хонгджъ
21 декември 1995 г.
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Умиротворяване на външното чрез
усъвършенстване на вътрешното
Ако хората не ценят добродетелта, светът ще изпадне в огромен хаос и ще излезе извън контрол; всички ще започнат
да враждуват помежду си и ще живеят без щастие. Живеейки без щастие, те няма да се страхуват от смъртта. Лао Дзъ
е казал: „Ако народът не се страхува от смъртта, каква ще е
ползата, ако го заплашвате със смърт?“ Това е огромна надвиснала опасност. Това, на което се надяват хората, е мирен
свят. Ако в този момент бъдат създадени прекалено голям
брой закони и постановления за подсигуряване на стабилността, това в крайна сметка ще има обратен ефект. За да се
разреши този проблем, по целия свят трябва да се развива
добродетел – само така може да бъде разрешен в основата
си този проблем. Ако властите са безкористни, държавата
няма да бъде корумпирана. Ако населението цени самоусъвършенстването и подхранването на добродетелите и ако
длъжностните лица и гражданите упражняват самоконтрол
в съзнанията си, цялата нация ще бъде стабилна и подкрепяна от хората. Ако бъде здрава и стабилна, нацията по естествен начин ще сплашва външните врагове и по този начин ще
царува мир под небето. Това е работата на мъдреца.
Ли Хонгджъ
5 януари 1996 г.
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По-нататъшно отстраняване на
привързаностите
Ученици мои! Учителят е много обезпокоен, но това не може
да помогне! Защо не можете да изоставите обикновените
човешки привързаности? Защо сте толкова несклонни да
направите крачка напред? Нашите ученици, включително и
нашите доброволци, дори и в работата си за Дафа си завиждат един на друг. Можете ли да станете Буди по този начин?
Искам да имаме по-рехава администрация просто защото
не можете да изоставите обикновените човешки неща и така
бихте се чувствали неспокойни в работата си. Дафа принадлежи на цялата Вселена, а не на който и да е незначителен
човек. Който и да върши работата – той разпространява
Дафа. Не е важно дали тя трябва да бъде извършена от вас,
или от другите. Ще отнесете ли в рая тази привързаност,
която не можете да изоставите, и няма ли да започнете да се
съревновавате там с Будите? Никой не трябва да се отнася
към Дафа като към нещо лично свое. Премахнете мисълта,
че с вас са се отнесли несправедливо! Когато съзнанието ви
не може да превъзмогне нещо, не е ли това причинено от
вашата привързаност? Нашите ученици не трябва да смятат,
че това няма нищо общо с тях! Надявам се, че всеки ще се
самоанализира, защото вие всички сте самоусъвършенстващи се, с изключение на мен, Ли Хонгджъ. Всеки трябва да
се замисли над следното: защо преподавам толкова велик
Фа по време на Последния Хавок? Ако разкриех истината,
тогава щях да преподавам зла практика, тъй като със сигурност щеше да има такива, които учат Фа заради това. Това
би било изучаване на Фа с някакъв стремеж. В процеса на
вашето спасение, само когато търсите праведността, привързаностите ви могат да бъдат отстранени. Всички знаете, че човек няма да успее в самоусъвършенстването, без да
премахне привързаностите си. Защо не смеете да изоставите повече от тях и да направите още една крачка напред? В
действителност за моето преподаване на този Дафа трябва
да има причина, която не може да бъде изказана. Щом истината бъде разкрита, ще бъде твърде късно за разкаяние.
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 абелязал съм привързаностите в някои от вас, но не мога
З
да ви ги посоча директно. Ако го направех, щяхте да държите думите на Учителя в съзнанието си и да бъдете привързани към тях до края на живота си. Надявам се, че никой от
моите ученици няма да бъде погубен. Спасяването на хората
е толкова трудно, а да им се помогне да се просветлят е дори
още по-трудно. По-важното е, че всеки трябва внимателно
да се самоанализира в тази светлина. Всички знаете, че Дафа
е нещо добро, така че защо не можете да изоставите привързаностите си?
Ли Хонгджъ
6 януари 1996 г.
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Утвърждаване
Буда Фа може да спаси човечеството, но не заради спасението на човешките същества е започнал да съществува Буда
Фа. Буда Фа може да разкрие тайните на Вселената, живота и
науката. Той дава възможност на човечеството да възобнови
правилния път в науката, но не заради направляването на
човешката наука е възникнал Буда Фа.
Буда Фа е същността на Вселената. Той е факторът, който е създал първоизточника на материята, и е причината за
възникването на Вселената.
В бъдеще ще има много експерти и учени, чиято мъдрост
ще бъде разширена чрез Буда Фа. Те ще станат откривателите в различни области на науката на новото човечество.
При все това, не за да станете откриватели ви е дал мъдрост
Буда Фа. Постигнали сте го, защото сте самоусъвършенстващи се. Тоест, вие сте на първо място самоусъвършенстващи
се, а след това експерти. Тогава като самоусъвършенстващи
се трябва да се възползвате от всички благоприятни условия, за да разпространявате Дафа и да утвърждавате Дафа
като правилна и истинска наука, а не като проповядване или
идеализъм – това е задължение на всеки самоусъвършенстващ се. Без този огромен Буда Фа не би имало нищо и това
включва всичко във Вселената, от най-макроскопичното до
най-микроскопичното, включително и цялото познание на
човешкото общество.
Ли Хонгджъ
8 януари 1996 г.
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Самоусъвършенстващите се са винаги
въвлечени
За един самоусъвършенстващ се всички терзания, на които
попада сред обикновените хора, са изпитания, а всички комплименти, които получава, са тестове.
Ли Хонгджъ
14 януари 1996 г.
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Какво е Жен (търпение)?
Търпението е ключът към подобряването на Шиншин на човека. Да се изтърпи с гняв, недоволство или сълзи е търпението на обикновения човек, който е привързан към своите
грижи. Да се изтърпи напълно без никакъв гняв и недоволство е търпението на самоусъвършенстващия се.
Ли Хонгджъ
21 януари 1996 г.
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Какво е „сляпа вяра“?
Китайският народ днес наистина пребледнява само при
едното споменаване на думите „сляпа вяра“, тъй като много
хора наричат всичко, в което не вярват, сляпа вяра. В действителност тези две думи – „сляпа вяра“, бяха облечени в
„ултралеви“ одежди по времето на Великата културна революция и тогава бяха използвани като най-унищожителния
термин срещу националната култура и като най-ужасяващото окачествяване. Така те се превърнаха в най-безотговорната любима фраза на онези простодушни и крайно упорити хора. Дори и тези самопровъзгласили се, така наречени
„материалисти“ окачествяват всичко отвъд своето познание
или отвъд разбирането на науката като сляпа вяра. Изхождайки от тази теория за разбиране на нещата, човечеството
нямаше да е направило никакъв напредък. Нито пък науката щеше да се развие, защото всяко ново откритие и всеки
напредък в науката са били отвъд разбирането на предходното поколение. Тогава не практикуват ли самите тези хора
идеализъм? Щом едно човешко същество повярва в нещо,
не е ли това само по себе си фиксиране? Не е ли истина, че
доверието на някои хора в съвременната наука и в съвременната медицина е също сляпа вяра? Не е ли истина, че
преклонението на хората пред техните кумири е също сляпа
вяра? Всъщност тези две думи – „сляпа вяра“, формират широкоразпространен термин. Щом хората пламенно повярват
в нещо – включително и в истината – то се превръща в сляпа
вяра; тези думи не носят отрицателен смисъл. Само когато
хората със скрити мотиви предприемат своята атака срещу
другите, на думите „сляпа вяра“ им се придава нюанса на
феодализъм6 и така са се превърнали в подвеждащ и нападателен израз, който може допълнително да подтикне хората
без собствено мислене да го повтарят.

„феодализъм“ – в днешен континентален Китай това е термин с
много негативно значение, който загатва за изостаналост и суеверие –
бел. прев.
6
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Всъщност двете думи „сляпа вяра“ сами по себе си не
трябва да се използват по този начин, нито пък трябва да
съществува това наложено значение. Това, което означават
двете думи „сляпа вяра“, не е нещо негативно. Без сляпа вяра
в дисциплината, войниците не биха били боеспособни; без
сляпа вяра в своите училища и учители, учениците не биха
придобили знания; без сляпа вяра в своите родители, децата не биха могли да бъдат възпитани добре; без сляпа вяра
в своята кариера, хората не биха вършели добра работа на
работното си място. Без вяра човешките същества не биха
притежавали никакви нравствени стандарти; човешкото
съзнание не би имало добри мисли и ще бъде обзето от злонамерени мисли. По това време нравствените ценности на
човешкото общество ще западнат бързо. Обладани от злонамерени мисли, всички ще се превърнат във врагове едни
на други и няма да се спрат пред нищо, за да задоволят егоистичните си желания. Въпреки че тези зли хора, които са
наложили негативно значение върху думите „сляпа вяра“, са
постигнали целта си, те най-вероятно са провалили човечеството, започвайки от самата му природа.
Ли Хонгджъ
22 януари 1996 г.
Ревизирано на 29 август 1996 г.
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Болестна карма
Защо новите ученици, които току-що са започнали да изучават практиката, или дългогодишните ученици, чието тяло
вече е настроено, изпитват физически дискомфорт в самоусъвършенстването си, сякаш са сериозно болни? И защо
това се случва периодично? В моите Фа-лекции ви казах, че
това се случва, за да се премахне кармата ви и да се подобри
просветлителното ви качество, докато се отстранява кармата от вашите различни предишни животи. Отделно, това
се случва и за да се провери дали сте решителни в следването на Дафа; то ще продължи, докато вашето самоусъвършенстване достигне Фа отвъд Трите свята. В общи линии е
така.
Всъщност човек не знае през колко живота е преминал –
във всеки от които е натрупал огромно количество карма.
Когато човек се преражда след смъртта, част от болестната
му карма се натъпква в тялото му на микроскопично ниво.
Когато той се преражда, материята на новото физическо
тяло няма болестна карма на повърхността (въпреки че има
изключения при хората с твърде много карма). Това, което
е било натъпкано в тялото в предишния живот, след това
излиза и когато се завърне към повърхността на това физическо тяло, човек се разболява. При все това болестта
обикновено изглежда предизвикана от външно условие във
физическия свят. По този начин тя привидно съответства на
обективните закони на нашия физически свят. Тоест тя е в
съответствие с принципите на този човешки свят. В резултат
на това обикновените хора няма как да знаят действителната истина за причината на болестта и така са изгубени в
заблуда, без да са се просветлили. Щом се разболее, човек
взема лекарства или търси различни видове лечения, които
на практика отново натъпкват болестта обратно в тялото му.
По този начин, вместо да изплати болестната карма от неправилните си постъпки в предишния живот, в този живот
той извършва някои допълнителни лоши неща и наранява
другите; това води до нова болестна карма и до различни видове заболявания. Въпреки това той отново взема лекарства
или използва различни процедури, за да напъха болестта
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обратно в тялото си. Хирургията може единствено да премахне плът в повърхностното физическо измерение, докато
болестната карма в друго измерение изобщо не е била засегната – тя просто е извън обсега на съвременните медицински технологии. Когато болестта се повтори, човек отново
ще потърси лечение. Когато той се прероди след смъртта,
цялата болестна карма, която се е натрупала, ще бъде отново
натъпкана обратно в тялото му. Този цикъл продължава живот след живот; не е ясно колко болестна карма се натрупва в
тялото на човек. Ето защо съм казвал, че цялото човечество
днес е стигнало до този етап, с карма, натрупана върху карма; освен болестна карма, човек има и други видове карма.
Така че хората имат трудности, премеждия и напрежение
в живота си. Как биха могли единствено да се стремят към
щастие, без да изплащат карма? Хората в днешно време имат
толкова много карма, че са пропити от нея, и ще се сблъскват с неприятни неща по всяко време и във всяка ситуация.
Лоши неща очакват човек в момента, в който излезе през
вратата. Но когато има разногласия, хората не ги издържат
и не успяват да осъзнаят, че изплащат своята карма от миналото. Ако с даден човек не се отнасят добре, той ще се
отнася с тях още по-лошо, като по този начин създава нова
карма, преди да е изплатил старата. Това кара нравствените
ценности на обществото да западат всеки ден и всеки се превръща във враг на всеки. Много хора не могат да разберат
следното: какво се е случило с хората днес? Какво става с
днешното общество? Ако човечеството продължава по този
начин, това ще бъде изключително опасно!
Отделно от кармата, която Учителят е премахнал, ние,
самоусъвършенстващите се, все още трябва да изплатим
една част сами. Следователно ще се чувствате физически
некомфортно – сякаш страдате от заболяване. Самоусъвършенстването е да бъдете пречистени, започвайки от
произхода на живота ви. Човешкото тяло е като годишните
пръстени на едно дърво, където всеки пръстен съдържа болестна карма. Така че тялото ви трябва да бъде прочистено
от самия център. Но ако цялата карма бъде изтласкана навън наведнъж, не бихте били в състояние да го понесете,
тъй като това би застрашило живота ви. Само един или два
къса могат да бъдат изтласквани навън от време на време,
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позволявайки ви да ги преодолеете и да изплатите кармата
си чрез страдание. Но това е само тази малка част, оставена
за вас самите да изтърпите, след като вече съм премахнал
карма за вас. Този процес ще продължи до момента, в който
вашето самоусъвършенстване достигне най-висшата форма
по Фа в Трите свята (тоест Чисто бяло тяло), когато цялата
ви карма вече ще е била изтласкана навън. И все пак има и
някои хора с много малко болестна карма, както и други специални случаи. Самоусъвършенстването по Фа отвъд Трите
свята е практика на най-чистото Архат тяло – тяло, което
няма никаква болестна карма. Но за човек, който все още
не е постигнал Съвършенство и който все още практикува
самоусъвършенстване към по-високи нива по Фа отвъд Трите свята, той все още ще страда и ще има премеждия и изпитания за повишаване на нивото му. Те ще включват само
междуличностни напрежения или други неща, свързани с
Шиншин и по-нататъшното изоставяне на неговите привързаности; той повече няма да има физическа болестна карма.
Болестната карма не е нещо, което може произволно да
се премахва за един обикновен човек – това е абсолютно
невъзможно за един непрактикуващ, който трябва да разчита на медицинско лечение. Своеволното извършване на
това за обикновен човек всъщност би нарушило принципите
на Небето, защото би означавало, че човек може да прави
лоши неща, без да се налага да заплати за кармата. Абсолютно неприемливо е за един човек да не изплати дълговете
си – принципите на Небето няма да го позволят! Дори лечението на обикновения Чигонг също натиска кармата към
вътрешността на човешкото тяло. Когато един човек има
твърде много карма и продължава да извършва лоши неща,
при смъртта си той ще бъде изправен пред унищожение –
пълното унищожение на тялото и душата, което е цялостно
изличаване. Когато лекува болест на даден човек, едно велико просветлено същество може напълно да премахне кармичната причина за тази болест, но това се прави основно с
цел спасяване на хората.
Ли Хонгджъ
10 март 1996 г.
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Да се избягва от
самоусъвършенстващите се
Тези, които са привързани към репутацията си, практикуват по зъл път, изпълнен с намерение. Щом станат известни
в този свят, те непременно ще изричат добри неща, но ще
имат наум нещо зло, като по този начин заблуждават обществеността и подронват Фа.
Тези, които са привързани към парите, се стремят към
богатство и се преструват, че се самоусъвършенстват. Подронвайки практиката и Фа, те прахосват живота си, вместо
да се самоусъвършенстват в Буда.
Тези, които са привързани към похотта, не се различават от порочните хора. Докато рецитират писанията, те дори
хвърлят скришни погледи; те са далеч от Дао и са порочни,
обикновени хора.
Тези, които са привързани към родствените чувства, определено ще бъдат изгаряни, впримчвани и измъчвани от
тях. Теглени от нишките на чувствата и тормозени от тях
през целия си живот, в края на живота си ще открият, че вече
е твърде късно за съжаление.
Ли Хонгджъ
15 април 1996 г.
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Съвършена хармония
(1)
Хората в някои работни среди са въвлечени в различни
проявления на въпроса с умъртвяването. Жизненото равновесие се проявява по различни начини. Като самоусъвършенстващи се на първо място трябва да се освободите от
всяка привързаност и да живеете в съответствие с начините на човешкото общество, тъй като това е поддържане на
проявлението на Фа на определено ниво. Ако никой не изпълнява човешката работа, Фа на това ниво ще престане да
съществува.
(2)
Животът съществува и умира в рамките на Фа по естествен път. Вселената преминава през формиране, застой
и упадък, и човешките същества преминават през раждане,
старост, болест и смърт. В жизненото равновесие съществуват и неестественото раждане и неестествената смърт. В
търпението съществува саможертва, а пълната саможертва
е по-висшият Фа-принцип „без пропуск“.
Ли Хонгджъ
19 април 1996 г.
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Без пропуск
В търпението съществува саможертва. Способността за саможертви е резултат от напредъка в самоусъвършенстването на човек. Фа има различни нива. Разбирането на Фа на
един самоусъвършенстващ се е разбирането му на Фа на неговото ниво в самоусъвършенстването. Различните самоусъвършенстващи се разбират Фа по различен начин, защото
се намират на различни нива.
Фа има различни изисквания за самоусъвършенстващите се на различни нива. Свидетелство за саможертва е откъсването на един човек от обикновените човешки привързаности. Ако някой наистина може спокойно да изостави
всичко, без да бъде засегнато сърцето му, той всъщност вече
е на това ниво. Но самоусъвършенстването е за собственото
подобрение: вече сте в състояние да се откажете от привързаността, така че защо не се откажете и от самия страх от нея?
Не е ли изоставянето „без пропуск“ по-висша саможертва?
Но ако един самоусъвършенстващ се или обикновен човек,
който дори не може да направи основни саможертви, също
обсъжда този принцип, той всъщност подронва Фа, намирайки си извинения за привързаностите, които не може да
изостави.
Ли Хонгджъ
26 април 1996 г.
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Самоусъвършенстване и работа
С изключение на професионалните самоусъвършенстващи
се в храмовете, по-голямата част от нашите Фалун Дафа ученици се самоусъвършенстват в обществото на обикновените
хора. Чрез изучаването и практикуването на Дафа сега сте
способни да се отнасяте равнодушно към славата и личния
интерес. При все това липсата на по-задълбочено разбиране
на Фа доведе до възникването на следния проблем: малък
брой ученици са се отказали от работата си сред обикновените хора или отказват да бъдат повишени в ръководни позиции. Това е довело до много ненужни смущения в работата
и живота им, пряко засягайки тяхното самоусъвършенстване. Някои почтени предприемачи смятат, че са започнали да
се отнасят равнодушно към парите, както и че правенето на
бизнес може да навреди на другите и да повлияе на тяхното
собствено самоусъвършенстване. Те също са се отказали от
бизнеса си.
Всъщност съдържанието на Дафа е дълбоко. Изоставянето на обикновените човешки привързаности не означава
изоставяне на обикновената човешка работа. Отказването
от слава и личен интерес не е да се дистанцирате от обществото на обикновените хора. Нееднократно съм подчертавал, че тези, които се самоусъвършенстват в обществото на
обикновените хора, трябва да се придържат към начина на
живот в него.
Погледнато от друг ъгъл, ако всички ръководни позиции в обществото на обикновените хора са заети от хора
като нас, които могат да се освободят от загрижеността за
собствената си репутация и личен интерес, това не би ли
донесло огромни ползи на хората? А какво би донесло на
обществото, ако властта се поеме от алчни хора? Ако всички предприемачи се самоусъвършенстваха в Дафа, какъв би
бил моралът на обществото?
Дафа на Вселената (Буда Фа) е последователен и пълен –
от най-високото до най-ниското ниво. Трябва да знаете, че
обикновеното човешко общество също представлява ниво
на Фа. Ако всички изучаваха Дафа и се откажеха от работата
си в обществото, обикновеното човешко общество щеше да
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престане да съществува, както и това ниво на Фа. Обикновеното човешко общество е проявлението на Фа на най-ниското ниво и също така е формата на съществуване на живота и
материята на Буда Фа на това ниво.
Ли Хонгджъ
26 април 1996 г.
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Корекция
В момента следният текст, изготвен от Изследователското
общество, се разпространява и изучава в различни региони
като Фа или мои думи:
„Най-щателно четете Дафа,
Истински усъвършенствайте своя Шиншин,
Старателно правете упражненията…“ и така нататък.
Всъщност това не са мои думи, нито пък имат по-дълбок
смисъл – те със сигурност не са Фа. Смисълът на „най-щателно четете“ се различава силно от моето изискване за изучаването на Фа. В интерес на истината бях много изричен
относно четенето на книгите в статията „Изучаване на Фа“,
която написах на 9 септември 1995 г. Освен това значението на „най-щателно четете“ е причинило сериозна намеса
на „Изучаване на Фа“. От сега нататък трябва да обръщате
внимание на сериозността на този проблем. Говорил съм за
причината за изчезването на будизма от Индия и урока от
това. Ако не се обръща внимание на това в бъдеще, то ще
бъде началото на подронването на Фа. Бъдете внимателни:
когато възникне проблем, не се опитвайте да търсите кой
трябва да бъде държан отговорен. Вместо това трябва да
изследвате собственото си поведение. Не се опитвайте да
откриете кой го е написал. Вземете си поука от случилото се
и бъдете внимателни за в бъдеще.
Ли Хонгджъ
28 април 1996 г.
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Неизменим
Изглежда, че все още съществува проблем, ако искаме да
запазим Дафа непроменен завинаги. А именно, че винаги
има ученици, които при всяка възможност, подтикнати от
желанието си да се самоизтъкват и от намерението си да
бъдат различни, правят неща, вредящи на Дафа. Понякога
тези случаи са наистина сериозни. Например наскоро някой
твърдеше, че съм преподал същността на упражненията индивидуално на един ученик (в действителност аз единствено
коригирах движенията на ученика, когато той ме помоли за
това). Подобни изказвания на практика правят невалидни
движенията на упражненията, които преподавах в различните региони през последните няколко години. Докато съм
все още наоколо и при положение, че видеокасетите с инструкции са все още на разположение, този човек дори публично променя движенията на упражненията на Дафа. Казал
е на учениците да не практикуват според видеокасетата, а да
го следват, твърдейки, че Учителят има Гонг от високо ниво,
че е различен от учениците си и така нататък. Също така
е казал на учениците да практикуват първо в съответствие
със собствените си условия, да правят постепенни промени
в бъдеще и прочие.
От самото начало преподадох упражненията в тяхната
цялост, тъй като бях загрижен, че някои ученици може да
направят произволни промени. Енергийният механизъм
никога не може да бъде променен, след като се формира.
Този проблем може да изглежда незначителен, но всъщност е началото на сериозно подронване на Фа. Някои хора
вземат преходните движения за самостоятелни и казват на
учениците да ги изпълняват по стандартизиран начин. Правенето на подобни неща е с цел човек да изглежда различен.
В момента това е довело до много сериозни последици в различни региони. Ученици мои! Видеокасетите ми с инструкции са все още на разположение – защо следвате тези хора с
такава готовност?! Дафа е сериозният и величествен Велик
Фа на Вселената. Дори ако подроните само малко от него,
какъв гигантски грях ще е това! Като самоусъвършенстващи
се трябва да се самоусъвършенствате по открит и достоен
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 ачин и да гледате по-голямата картина. Би ли било възн
можно движенията на всички да бъдат напълно еднакви, без
дори и малка разлика? Не съсредоточавайте съзнанието си
върху подобни незначителни неща. Движенията на упражненията са помощен начин за достигане на Съвършенство
и те определено са важни. Но вместо да вървите в задънена
улица, е необходимо да посветите повече усилия на подобряването на своя Шиншин. Всъщност повечето от вредата
върху Дафа идва отвътре, от самите практикуващи. Външните фактори могат да засегнат единствено няколко човека
и не са в състояние да изменят Фа. Дали ще е сега или в бъдеще, тези, които могат да подронят нашия Фа, не са никои
други, освен нашите ученици. Бъдете внимателни! Нашият
Фа е неразрушим като диамант и е неизменим. При никакви
обстоятелства и поради никакви причини никой не може да
променя дори и малко движенията, с чиято помощ достигаме Съвършенство. В противен случай този човек подронва
Фа, независимо дали мотивите му са добри, или не.
Ли Хонгджъ
11 май 1996 г.
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Не правете налудничави изказвания
Напоследък се разпространява един израз. Когато практикуващите разпространяват Дафа и по този начин помагат
на някои хора с предопределена връзка да получат Фа и да
започнат да се самоусъвършенстват, някои от тези практикуващи твърдят, че са спасили хора. Те казват: „Днес спасих няколко души и ти спаси няколко души“ и така нататък.
Всъщност Фа е този, който спасява хората, и само Учителят
може да извърши подобно нещо. Вие просто помагате на
хората с предопределена връзка да получат Фа. Дали те наистина могат да бъдат спасени, все още зависи от това, дали
могат да достигнат Съвършенство посредством самоусъвършенстване. Бъдете внимателни: един Буда би бил шокиран от подобни налудничави изказвания – независимо дали
са умишлени, или не. Не създавайте пречки в собственото си
самоусъвършенстване. Също така трябва да усъвършенствате речта си в това отношение. Надявам се да разберете
това.
Ли Хонгджъ
21 май 1996 г.
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Пробуждане
Времето за действително самоусъвършенстване при изучаването на Дафа е ограничено. Много от учениците са осъзнали, че е необходимо да побързат и усърдно да правят постоянен напредък. И все пак някои ученици не ценят времето си
и фокусират съзнанието си върху периферни въпроси. Откакто тази книга на Дафа – „Джуан Фалун“ – беше публикувана, много хора сравняват записите от лекциите ми с книгата, твърдейки, че Изследователското общество е променило думите на Учителя. Други казват, че книгата е написана с
помощта на еди-кой си, и по този начин са подронили Дафа.
Сега ви казвам, че Дафа принадлежи на мен – Ли Хонгджъ.
Той е преподаден, за да ви спаси и е изказан от моята уста.
Освен това, когато преподавах Фа, не използвах никакви ръкописи и други материали, а само лист хартия, отнасящ се до
това, което ще преподавам на учениците си; съдържанието
му беше доста просто – само с няколко точки, които никой друг не би разбрал. Всеки път, когато преподавах Фа, го
представях от различен ъгъл и говорех според способността
на учениците да разберат. Така че при всяко преподаване на
Фа адресирах едни и същи въпроси от различен ъгъл. Освен
това тази книга на Фа представлява природата на Вселената
и истинското проявление на могъщия Буда Фа. Той е това,
което имах първоначално – това, което си припомних след
достигане на просветление чрез самоусъвършенстване. След
това го направих публично достояние, използвайки обикновения човешки език, и го преподадох както на вас, така и
на тези в небесата, по такъв начин коригирайки Вселената
с Фа. За да направя самоусъвършенстването удобно за учениците, възложих на някои ученици да копират в писмена
форма съдържанието на лекциите ми от звукозаписите, без
да променят нищо от моите автентични думи. След това те
ми го дадоха за преразглеждане. Учениците просто копираха моите преработки и ги въведоха на компютър, така че да
мога да правя по-нататъшни преработки. Що се отнася до
„Джуан Фалун“, лично я преработих три пъти, преди да бъде
завършена и публикувана.
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Никой никога не е правил дори и малка промяна в съдържанието на тази книга на Дафа. Освен това, кой би могъл
да го направи? Има три причини за разликите между звукозаписите и нея. Първо, за да помогна на хората в самоусъвършенстването, комбинирах много от моите Фа-лекции,
когато извършвах преработките. На второ място, по време
на Фа-лекциите преподавах съобразно различната способност за разбиране на учениците и в съответствие със ситуацията и обстоятелствата по онова време – затова трябваше
да променя структурата на езика при редактирането му в
книга. На трето място, когато самоусъвършенстващите се го
изучават, може да възникнат погрешни разбирания в резултат на различията между говоримата реч и писмения език,
така че беше необходима промяна. При все това формата
и разговорният стил на моите Фа-лекции бяха запазени.
„Джуан Фалун (том II)“ и „Обяснение на съдържанието на
Фалун Дафа“ също бяха преработени лично от мен, преди да
бъдат публикувани. Включих мислене на различни нива при
писането на „Джуан Фалун (том II)“, така че някои хора откриха, че стилът на писане е различен, и останаха озадачени.
Това поначало не са обикновени човешки неща! Всъщност
Втори том ще остане за бъдещите поколения, за да узнаят
степента на упадъка на човечеството днес, по този начин оставяйки на хората дълбок исторически урок. „Фалун Гонг“,
включително неговата преработена версия, е само преходен
материал под формата на Чигонг, който да бъде разбираем
за хората в началния период.
Подронването на Фа приема много форми, от които непреднамереното подронване от самите ученици е най-трудно да се засече. Будизмът на Шакямуни навлиза в своя упадък точно по този начин и урокът е дълбок.
Практикуващите трябва да запомнят: всички Фалун
Дафа текстове са преподаденият от мен Фа и са преработени и редактирани лично от мен. От сега нататък на никого
не е позволено да извлича откъси от звукозаписите на мои
Фа-лекции, нито да ги компилира в писмени материали. Независимо какви са вашите оправдания, това все още е подронване на Фа; тук се включва така нареченото „контрастиране на разликите между говоримата реч и нейната писмена
форма“ и така нататък.
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Нищо в еволюцията на космическите тела или в развитието на човечеството не е случайно. Развитието на човешкото общество е подредба на историята и се задвижва от
космическия климат. В бъдеще ще има повече хора по целия
свят, които изучават Дафа. Това не е нещо, което може да
бъде направено от един импулсивен човек, просто защото го иска. При събитие от такъв мащаб, как може да няма
различни подредби в историята? Всъщност всичко, което
направих, беше аранжирано преди безброй години и това
включва кой би получил Фа – нищо не е случайно. Но начинът, по който тези неща се проявяват, е в съответствие с
обикновените хора. В действителност това, което ми предадоха моите няколко учители в този живот, беше нещо, което
няколко живота назад бях аранжирал умишлено за тях да
получат. Когато предопределеният момент настъпи, за тях
беше аранжирано да ми предадат тези неща обратно, така
че да мога да си припомня моя Фа в неговата цялост. Затова
нека ви кажа, че тази книга на Фа не е изучавана единствено
от тези на човешкото ниво, но също и от същества на по-високи нива. Тъй като космическото тяло се е отклонило от
природата на Вселената в огромен обхват, то трябва да бъде
коригирано от Фа. Човечеството е твърде незначително в
необятната Вселена. Земята не е нищо друго освен една прашинка във Вселената. Ако човешките същества желаят да
бъдат ценени от съществата на високи нива, те трябва да се
самоусъвършенстват и самите те да се превърнат в същества
от високи нива!
Ли Хонгджъ
27 май 1996 г.
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Стабилността на Фа
През последните две години възникнаха някои проблеми в
самоусъвършенстването на практикуващите. През цялото
време наблюдавах състоянието на самоусъвършенстването
на учениците. За да коригирам възникващите проблеми своевременно, често пиша някои кратки статии със специфични цели (наричани „писания“ от нашите ученици), които да
ръководят практикуващите в тяхното самоусъвършенстване. Целта е да оставя стабилен, здравословен и правилен начин за самоусъвършенстване в Дафа. Бъдещите поколения
за хиляди години напред трябва да се самоусъвършенстват в
съответствие с начина, който лично съм оставил за тях, ако
искат да достигнат Съвършенство.
Наскоро обаче видях сборник от материали на едно от
местата за практика в Хонконг, които бяха подадени от
друг регион; в него бяха включени две кратки статии, които не съм възнамерявал да публикувам. Това е сериозен и
умишлен опит да се навреди на Дафа! Дори и копирането
на нашите звукозаписи в писмена форма по собствено усмотрение е неправилно! Обясних ясно в статията „Пробуждане“, че никой няма извинение за копиране на думите ми в
писмена форма от звукозаписните ленти – да се прави това
е подронване на Фа. Същевременно нееднократно съм подчертавал, че не можете да разпространявате бележки, които
сте водили по време на моите лекции. Защо все още го правите? Кой начин на мислене ви подтикна да ги напишете?
Нека ви кажа, че с изключение на няколкото мои официално
публикувани книги и датираните кратки статии от мое име,
които са разпространени в различни региони от Изследователското общество, всичко копирано в писмена форма без
разрешение подронва Фа. Самоусъвършенстването е ваш
собствен въпрос и е ваше собствено решение към какво се
стремите. Всички обикновени хора имат както демонична
природа, така и Буда-природа. Демоничната природа ще
вземе превес, щом съзнанието на човек стане неправедно.
Нека ви кажа още веднъж, че един външен човек никога не
може да навреди на Фа. Само учениците могат да направят
това – запомнете го!
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Всяка стъпка, която аз – Ли Хонгджъ, съм направил, е
за да се установи неизменим и неразрушим начин за предаването на Дафа в бъдещите поколения. Такъв огромен Фа
няма да приключи след момент на популярност. Не може
да има и леко отклонение за безбройните години напред.
Опазването на Дафа със собственото си поведение ще бъде
винаги отговорност на Дафа практикуващите, защото Дафа
принадлежи на всички съзнателни същества на Вселената и
това включва и вас.
Ли Хонгджъ
11 юни 1996 г.
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Самоусъвършенстване и поемане на
отговорност
Целта на усърдното и солидно самоусъвършенстване е да се
достигне Съвършенство възможно най-скоро. Самоусъвършенстващият се е просто някой, който елиминира привързаностите си на обикновен човек. Практикуващи, трябва да
бъдете наясно с това, което правите!
За да бъдат отговорни към Дафа, асистиращите центрове, главните асистиращи центрове в различните региони и
Изследователското общество имат право да сменят асистиращите и отговорниците на филиали. Така че понякога хора,
заемащи отговорни длъжности, могат да бъдат сменени в
съответствие с конкретната ситуация. Тъй като отговорникът е на първо място самоусъвършенстващ се, който е дошъл тук да се самоусъвършенства, а не да бъде отговорник,
той трябва да бъде способен да се придвижва нагоре и надолу в длъжностите си. Поставянето на отговорна позиция
е за самоусъвършенстване, при все това човек може да се
самоусъвършенства по същия начин и без да е на отговорна
длъжност. Ако смененият човек не може да го превъзмогне,
не е ли причинено това от негова привързаност? Не е ли това
добра възможност за него да отстрани тази привързаност?
При това положение, ако той все още не може да изостави
тази привързаност, това ясно показва, че е правилно да бъде
направена промяната. Да бъде привързан един човек към
отговорна длъжност само по себе си е нечист мотив за самоусъвършенстване. Така че нека да напомня на практикуващите: няма да сте способни да достигнете Съвършенство
без изоставянето на тази привързаност.
Ли Хонгджъ
12 юни 1996 г.
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Какво да се прави с ръкописните
копия на писанията
В момента все повече и повече хора изучават Дафа, като
броят им се удвоява с всяка изминала седмица. Снабдяването с книги от издателствата е недостатъчно и така те не могат
да задоволят търсенето. Поради това книгите не могат да се
открият в някои региони и в провинцията. Някои ученици
ме попитаха какво да правят със своите ръкописни копия на
Дафа. Мога да ви кажа, че за момента не е проблем да дадете
копията на „Джуан Фалун“ и другите писания, които сте преписали по време на изучаването си на Дафа, на хората, които
отиват в селските региони да разпространяват практиката и
Фа; предоставянето им на фермерите може същевременно
да облекчи тяхното финансово бреме. Съответно се изисква
ръкописните копия, които учениците са направили, да бъдат четливи, така че фермерите с ограничено образование да
могат да ги разберат. Ръкописните копия имат същата сила
на Фа, както печатните книги.
Ли Хонгджъ
26 юни 1996 г.
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Фа-конференцията
Необходимо е учениците да споделят един с друг това, което са преживели и научили в своето самоусъвършенстване.
Няма никакъв проблем в това да си помагат взаимно и да
постигат напредък заедно, стига да нямат никакво намерение да се самоизтъкват. В различни региони бяха проведени
конференции за обмяна на опит в самоусъвършенстването
с цел да се подсили разпространяването на Дафа. Всички
тези конференции са отлични и здравословни по форма и
съдържание. Но изказванията на учениците трябва да бъдат одобрени от асистиращите центрове, за да се избегнат
политически въпроси – нещо, което няма нищо общо със
самоусъвършенстването – или въпроси, които поставят неправилни насоки в самоусъвършенстването и в обществото. Същевременно трябва да се избягва практикуването на
празнохвалство – нещо, което произлиза от теоретичните
изследвания на обикновените хора. Никой не трябва да
съставя, с намерението да се самоизтъква, есета в стила на
официални доклади и да ги изнася като някаква голяма публична реч.
Големите конференции за обмяна на опит в самоусъвършенстването, които се организират от главните асистиращи центрове на областно или градско ниво, не трябва да
се провеждат в национален мащаб. Националните и международните конференции трябва бъдат организирани от
Изследователското общество и не трябва да бъдат провеждани твърде често. Веднъж в годината би било добре (освен
в специални случаи). Не ги превръщайте във формалност
или състезание; вместо това ги организирайте като сериозни и величествени Фа-конференции, които истински могат
да доведат до напредък в самоусъвършенстването.
Ли Хонгджъ
26 юни 1996 г.
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Писмо до Главния Дафа асистиращ
център в Шъдзяджуан
До Главния Дафа асистиращ център в Шъдзяджуан:
Научих, че вашата конференция за споделяне на опит
в самоусъвършенстването е срещнала препятствия. Три са
причините за случилото се, от което определено ще си вземете поука. В действителност този инцидент е засегнал директно Дафа дейностите в Пекин, както и в цялата страна, и
ще има определен негативен ефект върху нормалните Дафа
дейности по-нататък. Смятам, че със сигурност ще го осъзнаете и ще се справяте по-добре в бъдеще.
Освен това нека кажа още няколко думи относно семинарите, проведени от определен ученик. Когато в няколко
избрани случая бяха проведени семинари, които включваха
ученици със свръхестествени способности, въпросът беше
да се утвърди научният характер на Дафа с научни средства,
канейки научно-техническата общност и академичния свят
да дойдат и да разберат Дафа. Целта не беше тези хора да
изнасят речи сред учениците, тъй като това изобщо не би
оказало добър ефект и само би предизвикало новите ученици и практикуващите без солидно разбиране на Фа да развият привързаности. Учениците, които изучават Фа добре,
така или иначе продължават непоколебимото си самоусъвършенстване в Дафа, без да имат никаква нужда да слушат
такива речи.
По-важното е, че преподавах Фа в продължение на две
години и дадох на практикуващите две години да се самоусъвършенстват. По време на двете години, в които практикуващите се занимаваха с действително самоусъвършенстване, не съм позволявал никакви дейности, които
нямат нищо общо с действителното самоусъвършенстване,
да се намесват на подредения постъпков процес на подобряване, аранжиран за учениците. Ако речите не са изнасяни
пред научните и академичните общности с цел да се утвърди научният характер на Дафа, а вместо това са отправени
към самоусъвършенстващите се практикуващи, които имат
ограничено време, замислете се: може ли да има по-голяма
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намеса за учениците? Аз дори не се срещам с учениците лице
в лице, за да не ги обезпокоявам. Учениците не могат да се
успокоят в продължение на няколко дни, след като ме видят,
и това нарушава подредбите, които съм оставил да направят
за тях моите Фашъни. Казах и на Изследователското общество за този проблем, но може би това не е било изяснено на
въвлечения ученик. Сега, след като въпросът е приключен,
никой от вас не трябва да се опитва да търси кой да бъде
държан отговорен. Смятам, че основната причина да се случи това е, че не сте го осъзнавали. Но трябва да му обърнете
внимание от сега нататък. Всичко, което правим днес, е за да
положим основата за предаването на Дафа за безброй години напред и да оставим съвършена, правилна и безгрешна
форма на самоусъвършенстване. Днес посочих този въпрос
не за да критикувам някого, а за да коригирам формата за
самоусъвършенстване и да я оставя за бъдещите поколения.
Разпратете това писмо до асистиращите центрове в различните региони.
Ли Хонгджъ
26 юни 1996 г.
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Коригиране на характера
С по-задълбоченото самоусъвършенстване в Дафа много
ученици един след друг са постигнали просветление или
са достигнали постепенно просветление. Те могат да видят
действителните, прекрасни и величествени сцени от други
измерения. Практикуващите, преминаващи през процеса
на просветление, са толкова развълнувани, че наричат моите Фашъни „втори Учител“ или ги приемат за истински
и независим Учител – това е погрешно разбиране. Фашъните са проявеният образ на моята вездесъща мъдрост, но
не и независими живи същества. Някои практикуващи наричат Фалун „Учителя Фалун“. Това е абсолютно и напълно погрешно. Фалун е друга проявена форма на природата
на моята Фа-сила и на мъдростта на Дафа – неща, които са
твърде удивителни, за да се опишат с думи. Фалун е проява
на природата на Фа на цялата материя във Вселената – от
макроскопичното ниво до микроскопичното ниво, и той не
е независимо живо същество.
Когато видите моите Фашъни или Фалун да извършват
тези велики, чудотворни и величествени неща за вас, вие,
практикуващи, трябва да запомните да не разглеждате и да
не възхвалявате моите Фашъни и Фалун с обикновено човешко мислене. Този начин на мислене е смесена проява на
ниско просветлително качество и ниско ниво на Шиншин. В
интерес на истината всички форми, които се разкриват, са
конкретните прояви на моето използване на огромната сила
на Фа за коригиране на Фа и спасение на хората.
Ли Хонгджъ
2 юли 1996 г.
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Кратко обяснение на Шан
Шан е проявлението на природата на Вселената на различни нива и в различни измерения. То е също и фундаменталната природа на великите просветлени същества. Следователно един самоусъвършенстващ се трябва да усъвършенства Шан и да се асимилира с природата на Вселената,
Джън-Шан-Жен. Необятното космическо тяло е образувано
от природата на Вселената, Джън-Шан-Жен. Публичното
преподаване на Дафа отново демонстрира първоначалната
природа на живите същества на Вселената. Дафа е в перфектна хармония: ако се разделят трите символа на ДжънШан-Жен, всеки от тях ще продължи да съдържа напълно
Джън-Шан-Жен. Това е така, защото материята е съставена
от микроскопична материя, която на свой ред е съставена
от дори по-микроскопична материя – така продължава до
самия край. Ето защо Джън е съставено от Джън-Шан-Жен,
Шан е съставено от Джън-Шан-Жен и Жен е също съставено
от Джън-Шан-Жен. Не е ли усъвършенстването на Джън в
Дао школата усъвършенстване на Джън-Шан-Жен? Не е ли
усъвършенстването на Шан в Буда школата също усъвършенстване на Джън-Шан-Жен? В действителност те се различават само в повърхностните си форми.
Що се отнася до самото Шан, когато то се проявява в
човешкото общество, някои обикновени хора, които са
привързани към обществото на обикновените хора, може
да повдигнат обикновения човешки въпрос: „Ако всеки
изучава Дафа и практикува Шан, как ще се справяме с чуждите нашествия и войни срещу нас?“ Всъщност вече казах
в „Джуан Фалун“, че развитието на човешкото общество е
задвижено от еволюцията на космическите условия. В такъв
случай случайни ли са войните на човечеството? Един регион с много карма или регион, където съзнанията на хората
са станали лоши, със сигурност би бил нестабилен. Ако една
нация е наистина добродетелна, тогава би имала малко карма; сигурно е, че няма да има войни срещу нея. Това е така,
защото принципите на Дафа го забраняват, тъй като природата на Вселената управлява всичко. Човек не трябва да се
притеснява, че една добродетелна нация би била нападната.
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Природата на Вселената – Дафа – присъства навсякъде и
обхваща цялото космическо тяло, от макроскопичното до
микроскопичното ниво. Дафа, който преподавам днес, не
е преподаден само на хората от Изтока, но също така и на
хората на запад. Техните добри хора също трябва да бъдат
спасени. Всички националности, които трябва да влязат в
следващата, нова историческа епоха, ще получат Фа и ще се
подобрят като цяло. Това не е единствено въпрос на една националност. Нравственият стандарт на човечеството също
ще се върне към този на първоначалната човешка природа.
Ли Хонгджъ
20 юли 1996 г.
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Допълнение към „Коригиране на
характера“
След като казах, че „Фашъните и Фалун не са независими
живи същества“, някои ученици попитаха дали това не противоречи на казаното в „Джуан Фалун“: „Съзнанието и мислите на Фашън се контролират от този човек. Въпреки това
сам по себе си Фашън също е цялостен, независим и реалистичен индивидуален живот.“ Мисля, че това се дължи на
недобро разбиране на Фа. Фашъните не могат да бъдат разбрани със същата концепция за напълно независими животи, защото са волевите проявления на силата и мъдростта на
образа и мислите на главния човек; те са способни да изпълнят всичко самостоятелно според волята на главния човек.
И така учениците са обърнали внимание само на второто
изречение, но са пренебрегнали първото: „Съзнанието и мислите на Фашън се контролират от този човек.“ Следователно Фашъните притежават не само независимия и цялостен
образ на главното същество, но и неговия характер. Те могат
също така да изпълнят самостоятелно всичко, което главният човек би искал да направи, докато едно обикновено
същество не е управлявано от никого. Когато хората видят
Фашъни, те ги намират за цялостни, независими и реални
индивидуални животи. Казано по-просто, моите Фашъни са
всъщност самият мен.
Ли Хонгджъ
21 юли 1996 г.
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Буда-природа и демонична природа
В едно много високо и микроскопично измерение на Вселената съществуват два различни вида субстанции. Те са две
форми на материално съществуване, проявени от върховната природа на Вселената, Джън-Шан-Жен, в определени
пространствени нива във Вселената. Те проникват през определени измерения от горе до долу, или от микроскопичното до макроскопичното ниво. С проявленията на Фа на различни нива, колкото по-ниско е нивото, толкова по-голяма
е разликата в проявленията и разновидностите на тези две
различни субстанции. По този начин се пораждат принципите на Ин и Ян и Тайджи, за които се говори в Дао школата.
Спускайки се към още по-ниски нива, тези два вида материи
с различни свойства започват все повече да се противопоставят една на друга и тогава това води до принципа на взаимно пораждане и взаимно потискане.
Чрез взаимното пораждане и взаимното потискане се
появяват състрадание и жестокост, почтеност и порочност и
добро и лошо. Тогава що се отнася до живите същества, ако
има Буди, то има и демони; ако има хора, то има и духове – в
обществото на обикновените хора това е още по-видимо и
усложнено. Където има добри хора, там има и лоши; където
има безкористни хора, има и егоистични; където има хора
с широки възгледи, има и тесногръди. Колкото до самоусъвършенстването, там където има хора, които вярват в него,
има и такива, които не вярват; където има хора, които могат да се просветлят, има и такива, които не могат; където
има хора, които го подкрепят, има и такива, които са против
него – това е човешкото общество. Ако всеки можеше да
практикува самоусъвършенстване, да се просветли до него и
да вярва в него, тогава човешкото общество щеше да се превърне в общество на Богове. Човешкото общество е просто
общество от човешки същества и не е позволено да престане да съществува. Човешкото общество ще продължи да
съществува вечно. Затова е нормално да има и хора, които
се противопоставят на самоусъвършенстването. Не би било
нормално, ако вместо това никой не възразяваше срещу
него. Без призраци, как биха могли хората да се прераждат в
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човешки същества? Без съществуването на демоните човек
не би могъл да се самоусъвършенства в Буда. Без горчивина,
няма как да има сладост.
Когато хората се опитват да постигнат нещо, те се
сблъскват с трудности именно поради съществуването на
принципа за взаимно пораждане и взаимно потискане. Само
когато чрез горчиви усилия и преодоляване на трудностите постигнете това, което искате, ще откриете, че не сте го
спечелили лесно, ще цените постигнатото и ще се чувствате
щастливи. В противен случай, ако не съществуваше принципът на взаимно пораждане и взаимно потискане и можехте
да постигнете всичко без усилие, щяхте да се чувствате отегчени от живота и щяха да ви липсват чувството за щастие и
радостта от успеха.
Всеки вид материя и живот във Вселената е съставен от
микроскопични частици, които образуват по-големи частици, които на свой ред формират повърхностна материя. В
обхвата на тези два вида материя с различаващи се свойства,
цялата материя и всички животи притежават двойствена
природа. Например желязото и стоманата са твърди, но се
окисляват и ръждясват, заровени в земята. От друга страна,
керамиката и порцеланът не се окисляват, когато са заровени в земята, но са крехки и лесно се чупят. Същото се отнася
и за човешките същества, които едновременно притежават
Буда-природа и демонична природа. Човек проявява демонична природа, когато действа без нравствени норми и задръжки. Самоусъвършенстването в Буда е да се елиминира
демоничната ви природа и да се подсили и увеличи вашата
Буда-природа.
Буда-природата на човек е Шан и тя се проявява като
състрадание, мислене за другите преди да се действа и в
способността за изтърпяване на страдания. Демоничната
природа на човек е да бъде зъл и тя се проявява като убийство, кражба и грабеж, егоизъм, зли мисли, сеене на раздори,
предизвикване на проблеми чрез разпространяване на слухове, завист, злонамереност, гняв, мързел, кръвосмешение
и така нататък.
Природата на Вселената, Джън-Шан-Жен, се проявява
по различни начини на различни нива. Двата различни вида
субстанции, съществуващи в обсега на определени нива на
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Вселената, също така имат различни форми на проявление на различни нива. Колкото по-ниско е нивото, толкова
по-силно изразено е взаимното противопоставяне, като оттам произлиза разграничението между добро и лошо. Добродетелното става по-добродетелно, а злото става по-зло.
Двойствената природа в един и същи физически обект също
става все по-сложна и променлива. Точно това посочва Буда
в своето изказване: „Всяко нещо притежава Буда-природа.“
Всъщност всяко нещо притежава и демонична природа.
При все това Вселената притежава характеристиката
Джън-Шан-Жен, като това се отнася и за обществото на
обикновените хора. Тези два вида субстанции, които обсъдих, са всичко на всичко два вида субстанции, които съществуват от горе до долу, от микроскопичното до макроскопичното ниво, чак до човешкото общество и са отразени
в живите същества и материята, като могат да предизвикат
двойствена природа в тях. Но животът и материята от горе
до долу, чак до човешкото общество, са съставени от безброй видове материя от микроскопичното до макроскопичното ниво.
Ако човечеството не съблюдава човешките нравствени
стандарти, обществото ще навлезе в неконтролируем хаос –
с природни катастрофи и причинени от човека бедствия.
Ако един самоусъвършенстващ се не се избави от своята
демонична природа чрез самоусъвършенстване, неговият
Гонг ще изпадне в голям безпорядък и той няма да постигне
нищо или ще последва демоничен път.
Ли Хонгджъ
26 август 1996 г.
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Огромно изобличаване
Голям брой ученици вече са постигнали или са напът да постигнат Съвършенство. Колко сериозно и величествено е за
едно човешко същество да постигне Съвършенство! Нищо в
този свят не може да бъде по-удивително, великолепно и величествено. В такъв случай, към всеки самоусъвършенстващ
се трябва да бъдат поставяни стриктни изисквания в хода на
самоусъвършенстването. Нещо повече, издигането до всяко по-високо ниво се постига чрез солидното достигане на
неговите стандарти. По отношение на цялостната ситуация
учениците на Дафа отговарят на изискванията, но има и някои хора, които са се оплели в най-различни привързаности,
които не са изоставили. На повърхността те също казват,
че Дафа е нещо добро, но в действителност не се самоусъвършенстват. Това важи особено когато всеобщият климат
е такъв, че всеки казва, че Дафа е нещо добро, и всеки – от
висшите слоеве на обществото до обикновените хора – го
възхвалява. Някои правителства също казват за него добри
неща, които после се повтарят от обществеността. Тогава
кои са искрените? И кои само повтарят след другите? Кой
изказва хвалебствия, докато в действителност го подронва?
Ако променим ситуацията в човешкото общество и обърнем
общия климат, тогава нека да видим кой все още ще твърди, че Дафа е нещо добро, и кой ще си промени мнението.
По този начин няма ли всичко изведнъж да стане кристално
ясно?
От инцидента с вестник „Гуанмин дейли“ до сега, всеки Дафа практикуващ е изиграл роля: някои бяха решени
да се самоусъвършенстват непоколебимо; някои писаха откровено до властите в името на репутацията на Дафа, други
се изказаха срещу сторената несправедливост от безотговорния репортаж. Но има и такива, които не са усъвършенствали вътрешната си същност сред трудни ситуации, а са
се въвлекли в разцепническа дейност, което е направило
сегашната ситуация по-сложна. Някои дори спряха да се
самоусъвършенстват, страхувайки се, че собствената им репутация и личният им интерес ще бъдат накърнени. Други
пък разпространяваха слухове без никаква загриженост за
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стабилността на Дафа, засилвайки факторите, които подкопават Фа. Имаше и известен брой ключови лица за контакт
в различните региони, които анализираха ситуацията на
Дафа с нездравия навик на наблюдаване на социалните тенденции – навик, изграден в многогодишната политическа
борба. Свързвайки изолирани проблеми, които възникнаха
в различни региони, те заключиха, че се развиват някои видове социални тенденции и така умишлено съобщиха това
на учениците. Въпреки че за това имаше различни причини,
може ли нещо да навреди на Фа по-сериозно от това? Дори
по-лошо, някои хора предизвикаха проблеми, създавайки
слухове чрез своята демонична природа, като че ли ситуацията не бе достатъчно хаотична.
Дафа е на Вселената и прониква надолу чак до човешкото общество. Когато Фа от такъв мащаб се преподава, как
може нещо да е извън аранжираното? Не е ли случилото се
тест за Шиншин на Дафа практикуващите? Какво е самоусъвършенстването? Когато вие казвате, че е нещо добро, аз
казвам, че е нещо добро и всеки казва, че е нещо добро, как
може да се види сърцето на човек? Само в критичния момент можем да видим сърцето му. Ако не изостави определени привързаности, той може дори да се осмели да предаде
Буда – може ли това да бъде незначителен проблем? Някои
хора бяха изплашени. Но от какво се страхувахте? Ученици
мои! Не ме ли чухте да казвам, че когато един човек успял да
се самоусъвършенства в Архат, той се препънал, защото развил страх в сърцето си? Всяка човешка привързаност трябва
да бъде отстранена, без значение каква е. Някои практикуващи са казали: „От какво има да се страхувам? Тялото ми
все още ще стои там неподвижно, дори и с отрязана глава.“
Когато направите сравнение, от пръв поглед става ясно колко добре се самоусъвършенстват. Разбира се, някои от ключовите лица за контакт са загрижени за безопасността на
Дафа и това е друго нещо.
По-точно искаме да направим така, че тези ученици, които не се самоусъвършенстват усърдно, да видят собствените си недостатъци; тези, които се препъват, да изплуват; да
изобличим тези, които подкопават Фа по прикрит начин, и
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да дадем възможност на тези, които са истински практикуващи, да достигнат Съвършенство.
Ли Хонгджъ
28 август 1996 г.

77

Самоусъвършенстването няма
политическа насоченост
Някои ученици са недоволни от обществото и политиката;
те изучават нашия Дафа с тази силна привързаност, която
не могат да изоставят. Дори се опитват да се възползват от
нашия Дафа, за да се въвлекат в политиката. Това е акт, породен от нечист начин на мислене, оскверняващ Буда и Фа.
Те със сигурност няма да достигнат Съвършенство, ако не
изоставят този начин на мислене.
В моите лекции нееднократно съм подчертавал, че формата на човешкото общество – без значение какъв е видът
на социалната и политическата система – е предопределена
и установена от Небето. Един самоусъвършенстващ се няма
нужда да бъде загрижен за делата в човешкия свят, а още
по-малко да се въвлича в политически борби. Не е ли начинът, по който обществото се отнася към нас, тест за сърцата
на самоусъвършенстващите се? Ние не трябва да се въвличаме в политиката.
Такава е формата на нашето самоусъвършенстване в
Дафа. Ние не се уповаваме на каквито и да било политически сили в страната и в чужбина. Тези влиятелни хора не са
самоусъвършенстващи се, така че със сигурност не могат да
бъдат на никакви отговорни позиции в нашия Дафа – нито
формални, нито реални.
Ученици мои, трябва да запомните, че ние се занимаваме
с истинско самоусъвършенстване! Трябва да изоставим тези
обикновени човешки загрижености за репутация, печалба и
емоция. Имат ли нещо общо условията на социалната система с вашето самоусъвършенстване? Можете да достигнете
Съвършенство само след като сте изоставили всички свои
привързаности, без да е останала нито една от тях. Освен
да върши добра работа на работното си място, един самоусъвършенстващ се не би се интересувал от какъвто и да е
вид политика или политическа власт; в противен случай той
абсолютно не е мой ученик.
Ние сме способни да се погрижим самоусъвършенстващите се да получат Фа и да постигнат Праведно достижение,
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както сме способни да се погрижим хората да бъдат добросърдечни в обществото – това е добре за стабилността на
човешкото общество. При все това Дафа не се преподава
заради човешкото общество, а за да можете да достигнете
Съвършенство чрез самоусъвършенстване.
Ли Хонгджъ
3 септември 1996 г.
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Отговорникът също е
самоусъвършенстващ се
Отговорниците на нашите центрове за асистиране в различните региони са способни да работят за Дафа усилено и
без да се жалват. Въпреки това много от тези хора изглежда
просто не могат да се разбират добре един с друг и поради
това не успяват да си сътрудничат в работата. Това е опетнило сериозно имиджа на Дафа в съзнанието на хората. Някои
ме попитаха дали причината е в това, че тези хора са неспособни да вършат работата. Бих казал, че по този начин би го
формулирал един обикновен човек. Основната причина е, че
вие, като отговорници на центровете и техни заместници,
сте също самоусъвършенстващи се и също имате привързаности, които не можете да изоставите, и се нуждаете от среда, за да ги премахнете. Но когато сред отговорниците възникнат противоречия, обикновено си намирате извинение
в „липсата на сътрудничество в работата“ или в работенето
за Дафа, за да заобиколите проблема, вместо да се възползвате от тази добра възможност, за да потърсите навътре в
себе си и да се подобрите. Тъй като не сте изоставили своите
привързаности и не сте се подобрили, проблемът ще се повтори отново следващия път. Това със сигурност ще се намеси в работата ви за Дафа. Не знаете ли, че противоречията
сред отговорниците са аранжирани за вас от мен с цел да се
подобрите? Но вие използвате работата си за Дафа, за да
криете привързаностите, по отношение на които е трябвало
да се подобрите, но не сте. Оплаквате ми се в мислите си,
когато проблемите станат твърде сериозни, за да се преодолеят. Знаете ли какво си мисля относно това в този момент?
Просто защото сте отговорникът на център и работите за
Дафа, това съвсем не означава, че можете да достигнете Съвършенство, без да трябва да подобрявате своя Шиншин.
Дори и един Дафа ученик може да осъзнае, че подобрява
своя Шиншин във всяко разногласие – защо отговорникът
на център да не може? За да можете да се подобрите, сърцето
ви ще бъде провокирано, когато възникнат проблеми; иначе
80

няма да стане. Работата за Дафа също представлява добра
възможност да подобрите своя Шиншин!
Защо специално пиша тази статия за вас? Защото всяко ваше действие и всяко ваше изказване директно влияят
на практикуващите. Ако се справяте добре в самоусъвършенстването си, ще се справяте добре в разпространяването на Фа във вашия местен район и практикуващите ще се
справят по-добре в своето самоусъвършенстване. В противен случай ще навредите на Фа. Тъй като сте елитът на Дафа
на нивото на обикновените хора, не мога просто да ви оставя да вършите работа, без да достигнете Съвършенство.
Ли Хонгджъ
3 септември 1996 г.
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Какво е самоусъвършенстване?
Когато става въпрос за самоусъвършенстване, много хора
вярват, че самоусъвършенстването се отнася само до правенето на няколко упражнения, седене в медитация и научаване на някои мантри, което може да ги трансформира
в Богове или Буди или да им позволи да постигнат Дао. В
действителност това не е самоусъвършенстване, а просто
упражняване на светски умения.
В религиите се обръща много внимание на самоусъвършенстването, наричат го „усъвършенстване на поведението“. По този начин се отива в другата крайност. Монасите
усърдно четат писанията и смятат познанието на свещените
книги за средство за достигане на Съвършенство. В действителност, когато Буда Шакямуни, Исус и Лао Дзъ били в този
свят, изобщо не е имало писания – имало е само истинско
самоусъвършенстване. Това, което преподавали почитаните
майстори, било за напътстване на самоусъвършенстването.
По-късно последователите им си припомнили техните думи,
записали ги в книги и ги нарекли „писания“. Постепенно
започнали да изучават будистка философия – теориите на
Дхарма. Противно на това, което се случвало в дните на тези
почитани майстори – когато хората действително се самоусъвършенствали и използвали ученията им за ръководство
в самоусъвършенстването – онези хора вместо това приели
за самоусъвършенстване изучаването на религиозните писания и знанията за религиите.
Това е урок от историята. Практикуващите, които се самоусъвършенстват във Фалун Дафа, трябва да запомнят, че
абсолютно не бива да приемат Фа просто като обикновено
човешко академично познание или като нещо, предназначено за изучаване от монаси, а действително да се самоусъвършенстват. Защо ви казвам да изучавате, да четете и да
наизустявате „Джуан Фалун“? За да направлява самоусъвършенстването ви! Що се отнася до онези, които само правят
упражненията, но не изучават Фа, те изобщо не са практикуващи Дафа. Само когато изучавате Фа и усъвършенствате сърцето и съзнанието си в допълнение към способа за
достигане на Съвършенство – упражненията, и истински се
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променяте из основи, докато подобрявате своя Шиншин и
повишавате нивото си – тогава това може да бъде наречено
истинско самоусъвършенстване.
Ли Хонгджъ
6 септември 1996 г.
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Дафа завинаги ще бъде чист като
диамант
Една религия не може да бъде смесвана с политиката. В противен случай сърцето на нейния водач неизбежно ще бъде
заето със светските дела. Когато тези хора само на думи
учат, че човешките сърца трябва да бъдат добри, и само на
думи водят хората към чиста земя, тогава сърцата им със
сигурност ще бъдат зли и двулични; това, което преследват, със сигурност е слава и личен интерес. Властта е това,
което обикновените хора жадуват, докато славата е голямо
препятствие към достигането на Съвършенство. Постепенно такъв тип човек със сигурност ще се превърне във водач
на зла религия. Тъй като целта на една религия е да учи хората да бъдат добри, така че накрая да могат да се завърнат
в своите небесни райове, принципите, които проповядва,
трябва да са по-високи от тези на човешкото общество. Ако
те се прилагат в политиката на човешкия свят, това би било
най-сериозното изопачаване на небесните принципи. Как е
възможно човешки привързаности да карат Богове или Буди
да се въвличат в мръсните политически въпроси и в борбите
за власт в човешкото общество? Така постъпва едно човешко същество, когато е ръководено от своята демонична природа. Една такава религия със сигурност ще бъде използвана
от правителствата, за да бъде въвлечена в насилие и да започне религиозни войни, превръщайки се по този начин в зла
религия, която вреди на човечеството.
„Всички хора да бъдат религиозни последователи“ също
няма да проработи. Първо, това лесно може да измени религиозните доктрини и да ги сведе до теории на обикновеното човешко общество. Второ, така една религия лесно може
да се превърне в политически инструмент, което ще опетни
имиджа на Буда Фа. Трето, религиозните водачи биха станали политици и това би довело до края на тази религия,
превръщайки я по този начин в зла религия.
Фалун Дафа не е религия, но бъдещите поколения ще го
смятат за такава. Той се преподава на хората с цел самоусъвършенстване, а не за да се основе религия. Може да има
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голям брой хора, изучаващи Дафа, но не е позволено всички
граждани на една нация да бъдат превърнати в религиозни
последователи и всеки да бъде накаран да участва в общите
дейности на самоусъвършенстването. Самоусъвършенстването в Дафа винаги е доброволно. Никога не насилвайте някого да участва в самоусъвършенстването.
В нито един момент в бъдеще Дафа не може да бъде използван за каквито и да било политически въпроси. Дафа
може да накара сърцата на хората да станат добри, стабилизирайки по този начин обществото. Но в никакъв случай не
се преподава с цел да защитава нещата на човешкото общество. Практикуващи, помнете, че без значение колко голям
натиск може да има в бъдеще от страна на политически или
други сили, Дафа никога не може да бъде използван от политическа власт.
Никога не се въвличайте в политика, нито се намесвайте в държавните дела. Самоусъвършенствайте се истински
и станете състрадателни. Пазете Дафа чист, непроменен и
неразрушим като диамант, и така той ще съществува вечно.
Ли Хонгджъ
7 септември 1996 г.
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По-нататъшно разбиране
Не бих могъл да ви обясня по-ясно въпроса за Буда-природата и демоничната природа. Тестовете, през които преминавате, в действителност са предназначени за премахването
на вашата демонична природа. Въпреки това, от време на
време вие използвате различни извинения или самия Дафа,
за да я прикриете, и не успявате да подобрите своя Шиншин, като същевременно пропускате възможности отново
и отново.
Осъзнавате ли, че докато сте самоусъвършенстващ се,
във всяка една среда и при всякакви обстоятелства ще използвам различните проблеми и неприятни неща, на които се натъквате – дори ако включват работа за Дафа и без
значение колко добри и свещени мислите, че са те – за да
елиминирам вашите привързаности и да изоблича демоничната ви природа, така че да може да бъде премахната, защото
подобрението ви е най-важното нещо.
Ако сте способни да се подобрявате по този начин, тогава това, което правите с чисто сърце, ще бъде най-доброто
и най-святото.
Ли Хонгджъ
9 септември 1996 г.
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Предупредителен съвет
Изминаха четири години, откакто започнах да преподавам
Дафа. Шиншин и нивото на достижение на някои ученици се подобрява бавно; те остават на възприятиен етап в
разбирането си за мен и Дафа, винаги благодарни към мен
за промените в телата им и за появата на свръхестествени
способности – това е обикновен човешки манталитет. Ако
не искате да промените своето човешко състояние и рационално да се повишите до истинско разбиране на Дафа, ще
пропуснете тази възможност. Ако не промените човешката
логика, която като обикновен човек сте формирали дълбоко в костите си в продължение на хиляди години, няма да
бъдете в състояние да се откъснете от тази повърхностна
човешка черупка и да достигнете Съвършенство. Не можете винаги да разчитате на мен да елиминирам карма за
вас, докато самите вие не успявате истински да напредвате
в разбирането си на Фа и да се издигнете отвъд човешките
разбирания и представи. Начинът ви на мислене, разбирането ви и признателността ви към мен и Дафа са продукт на
обикновено човешко мислене. Но това, което ви преподавам, в действителност преминава отвъд обикновените хора
до едно рационално, истинско разбиране на Дафа!
В самоусъвършенстването си вие не правите сами действителен, солиден напредък, който вътрешно да окаже големи, фундаментални промени. Вместо това разчитате на
моята сила и се възползвате от мощни външни фактори.
Това никога не може да трансформира човешката ви природа в Буда-природа. Ако всеки един от вас може да разбере
Фа от дълбините на своето съзнание, това наистина би било
проявление на Фа, чиято мощ не знае граници – завръщането на могъщия Буда Фа в човешкия свят!
Ли Хонгджъ
10 септември 1996 г.
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Дафа никога не може да бъде
присвояван
Ученици мои! Нееднократно съм казвал, че предаването на
Дафа на човешките същества е вече най-голямата милост
към тях. Това е нещо безпрецедентно от милиарди години
насам! И все пак някои хора просто не осъзнават, че трябва
да го ценят. Има и други, които дори искат да променят Фа
или упражненията, за да ги направят нещо, което принадлежи на тях, на техния етнос или на тяхната нация. Помислете
за това! Смятате, че то е нещо добро поради привързаността
ви към личния интерес или интересите на вашата националност и така нататък – това е обикновено човешко мислене.
Не би имало проблем, ако се занимавахте с неща от обикновеното човешко общество, но това не е нещо на обикновените хора! Фа не се преподава за вашата националност.
Това е Дафа на Вселената – фундаменталният Буда Фа! Той
е предаден на човешките същества, за да ги спаси. При все
това вие променяте толкова велик Фа...?! Да се промени дори
частица от него е вече колосален грях. Уверете се, никога да
не пораждате лоши мисли просто заради привързаностите
ви към обикновеното човешко общество! Това е изключително опасно!
Знаете ли, че през последните години някои Дафа ученици внезапно починаха? Някои от тях починаха именно защото извършиха подобни неща. Не мислете, че вашият Учител
би ви направил нещо. Трябва да знаете, че на различните
нива има множество Богове, пазители на Фа, чийто дълг е
да защитават Фа. Освен това, демоните също няма да ви пощадят! Поради самоусъвършенстването ви в праведен Фа
вие сте избегнали кармата, която дължите от предишните
си животи. Щом се понижите до нивото на обикновен човек,
никой няма да ви пази и демоните ще отнемат живота ви.
Безполезно е дори да търсите защита от други Буди, Даоси
и Богове, тъй като те няма да защитават някой, който подронва Фа. Нещо повече, вашата карма също ще бъде върната
обратно в тялото ви.
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Да се самоусъвършенстваш е трудно, но е много лесно да
се падне. Когато един човек се провали в тест или не може
да се откаже от силна човешка привързаност, той може да се
обърне и да отиде на противоположната страна. Има твърде
много уроци в историята. Едва след като е паднал, човек ще
започне да се разкайва, но тогава вече е твърде късно.
Ли Хонгджъ
Банкок, 22 септември 1996 г.
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Какво е просветление?
Просветлението се нарича също Пробуждане на мъдростта.
В нашия Дафа то се нарича Отключване на Гонг, тоест някой
е достигнал Съвършенство чрез самоусъвършенстване, завършил е пълния курс на самоусъвършенстване и му предстои да отиде в небесен рай.
Какво е състоянието на човек, след като е достигнал
просветление? Този, който е успял да се самоусъвършенства
в Буда, ще стане Буда; този, който е успял да се самоусъвършенства в Бодхисатва, ще стане Бодхисатва; този, който е успял да се самоусъвършенства в Архат, ще стане Архат; този,
който се самоусъвършенства в Дао, ще постигне Дао, а този,
който е успял да се самоусъвършенства в Бог, ще бъде вече
Бог. Тъй като след достигане на Съвършенство някои просветлени хора все още имат да довършат нещо в обществото
на обикновените хора или да изпълнят някои намерения, на
тях им се налага да живеят сред обикновените хора за определен период от време. Но да живеят сред обикновените
хора по този начин е трудно за тях. Тъй като са твърде различни от обикновените хора по отношение на сферата си на
мисълта, те са в състояние да доловят ясно всички лоши мисли в съзнанието на обикновените хора, включително техните силни привързаности, егоизъм, замърсеност и интриги
срещу другите. Също така могат да доловят и най-малките
мисловни дейности на хиляди хора едновременно. Освен
това има карма и вируси навсякъде в обществото на обикновените хора; има и много други лоши неща, плаващи във
въздуха, непознати за човешките същества. Те могат ясно
да видят всичко това. Кармата в настоящото човешко общество на Последния Хавок е огромна. Докато дишат, хората
вдишват големи количества карма, вируси и отровни газове.
За тях наистина е много трудно да стоят в този обикновен
човешки свят.
Тогава как изглеждат те? Това е, което се опитват да разберат учениците, които са привързани към този въпрос. Не
се опитвайте да разберете дали този човек изглежда просветлен и дали онзи изглежда като някой, достигнал Съвършенство. Трябва да насочите съзнанието си към усърдно и
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истинско самоусъвършенстване и да достигнете Съвършенство по-скоро. Защо гледате другите? В интерес на истината, тези хора, които са просветлени, често са практикуващи,
които не се самоизтъкват, а тихо и истински се самоусъвършенстват. Те са на различна възраст и не се различават по
външност от обикновените хора. Много е вероятно да не
привличат много внимание. Въпреки че притежават всички
божествени сили и трансформация, те смятат, че човешките същества изглеждат всъщност нищожни, нисши същества, които не заслужават да им бъдат показвани тези неща.
Освен това, ако видят тези неща, човешките същества ще
развият различни нищожни човешки разбирания и мисли,
разглеждайки ги с човешката привързаност на разпаленост;
просветлените хора не могат да понасят това. За обикновените хора е трудно да разберат къде се крие истинското значение на вътрешния смисъл на божествените сили на Буда
Фа.
Понастоящем някои ученици, които са загрижени за
твърде много неща, различни от това да са усърдни в самоусъвършенстването, търсят навсякъде хора, които са постигнали просветление, и така нататък. Помислете всички:
просветлените хора вече са Буди и притежават всичко, което
един Буда трябва да притежава. Как биха могли произволно да позволят на хората да знаят за тях? Как биха могли
хората да знаят за Будите? Когато ги търсите навсякъде, вашите привързаности, манталитетът за съревнование, любопитството, желанието за самоизтъкване и склонността към
вмешателство, съчетани с привързаността към преследване
на неща, същевременно пречат на спокойното самоусъвършенстване на учениците. И знаете ли как се чувстват те от
това? Всяко преднамерено човешко действие или мисъл ги
карат да се чувстват некомфортно!
Тъй като някои Дафа ученици идват от много високи измерения, за да получат Фа, те ще станат просветлени много скоро. Двете години време за самоусъвършенстване, за
които споменах, са за тези ученици. Но всички наши Дафа
практикуващи действително направиха бърз напредък в
истинското самоусъвършенстване. Много от тях скоро ще
станат просветлени, което в миналото е било отвъд въображението на самоусъвършенстващите се. Надявам се, че
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всеки ще поддържа спокойно съзнание и ще напредва непрестанно и усърдно. Аз ще посрещна и изпратя всеки човек
при достигането му на Съвършенство.
Ли Хонгджъ
26 септември 1996 г.
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Преобразуване на човечеството
Реалността, позната на човешките същества, е една илюзия,
създадена от невежото им разбиране за историческото развитие и от емпиричните науки. Това не е истинската проява
на великата реалност в рамките на Вселената. Също така,
истинската реалност задължително ще доведе до нова наука
и ново разбиране. Законите и принципите на Вселената ще
се появят отново в човешкия свят.
Човешките егоизъм, алчност, глупост и невежество са
преплетени с добротата, присъща на човешката природа, и
хората несъзнателно създават всичко, което ще трябва да
понесат; в момента това поглъща обществото. Многобройни
и различни социални проблеми изплуват в света и навсякъде дебнат кризи. Въпреки това хората не знаят, че трябва да
търсят причините в своята собствена природа. След упадъка
на морала хората не са в състояние да видят, че ужасното
човешко сърце е отровният корен на социалните проблеми,
и така винаги глупаво се опитват да намерят изход в социалните явления. В резултат на това, човешките същества никога не осъзнават, че с всички тези така наречени „изходи“,
които създават за себе си, в действителност сами се зазиждат. По този начин изходите стават още по-малко и новите
проблеми, които произтичат, са дори по-лоши. Така с много усилия хората отново намират мъничко пространство и
предприемат нови мерки, като по този начин отново запечатват това малко останало пространство. Тъй като това
се повтаря през определен период от време, не е останало
свободно място и те вече не могат да намерят изход, нито
могат да видят истината отвъд заграденото пространство.
Човешките същества започват да страдат от всичко, което
са създали за себе си. Това е финалният начин, по който Вселената елиминира животите.
Повелителят на Будите, чиято милост е изключително
безмерна, е оставил Буда Фа на човешките същества. Вселената дава на хората още една възможност, позволявайки
на могъщия Буда Фа отново да разкрие на човешкия свят
истинската действителност на Вселената, да отмие цялата
мръсотия и невежество и, използвайки човешкия език, да
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възвърне своя блясък и великолепие. Ценете го! Буда Фа е
точно пред вас.
Ли Хонгджъ
28 септември 1996 г.
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Деградация
Неморалното поведение на свещениците напълно нарушава
обета за чистота, който са дали, правейки божията повеля
да не струва и стотинка, и изумява както човечеството, така
и Боговете. Те са били смятани от добросърдечните хора
за единствените, на които да се уповават за спасение. Разочарованието е накарало хората да вярват все по-малко в
религиите и накрая те напълно са загубили вярата си в Бог,
по такъв начин извършвайки всякакви злини без никакви
задръжки. Това се е развило до такава степен, че хората днес
напълно са се превърнали в покварени хора, които проявяват демонични изблици, и това е накарало всички Богове
напълно да загубят доверието си в човека. Това е една от основните причини, поради които Боговете вече не се грижат
за човешките същества.
Ли Хонгджъ
10 октомври 1996 г.
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Без пропуск в Буда-природата
В преподаването си на Фа съм споменавал многократно, че
появата на свещените текстове в будизма на Шакямуни и
настъпването на периода Краят на Дхарма се дължат преди
всичко на това, че някои хора добавиха към Дхарма собствените си думи и разбирания – това е най-сериозният урок
в историята. Въпреки това някои ученици просто отказват
да изоставят своите обикновени човешки привързаности.
Използвани от демоничната природа на привързаността си
към самоизтъкване със своето красноречие и литературни
таланти, те несъзнателно подкопават Буда Фа.
Наскоро някои хора започнаха да наричат „изхвърляне на мръсна вода“ това, когато практикуващи говорят за
свои предишни недостатъци при споделянето си на опит,
след като са задълбочили своето разбиране в самоусъвършенстването. Това напълно промени съдържанието на самоусъвършенстването. Самоусъвършенстването е свещено,
а не нещо като самоанализа и разкаянието на обикновените
хора. Практикуващи! Не трябва нехайно да приемате изрази,
използвани и споменавани от всеки. Не е ли това добавяне на нещо човешко към Дафа? Миналата година, след като
Пекинският асистиращ център представи четирите фрази,
аз специално написах статията „Корекция“. Тя би трябвало
да бъде взета на сериозно. Разбира се, все още се разпространяват някои други неподходящи изрази. Необходимо е
да помислите за следното: ако една дума се добави днес и
още една – вдругиден, с течение на времето следващото поколение от практикуващи няма да може да каже чии са тези
думи и Дафа постепенно ще бъде изменен.
Трябва да бъдете наясно, че формата на самоусъвършенстване, която ви оставям, никога не може да бъде изменяна. Не правете нищо, което аз не правя, и не използвайте
нищо, което аз не използвам. В самоусъвършенстването
трябва да казвате нещата, както ги казвам аз. Обърнете внимание! Непреднамерената промяна на Буда Фа го подкопава
така или иначе!
Също така бих искал да ви кажа, че в миналото вашата
природа беше всъщност базирана на егоизъм и себелюбие.
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От сега нататък, каквото и да правите, трябва да помислите
първо за другите, така че да постигнете праведно просветление на себеотрицание и алтруизъм. Така че от сега нататък, каквото и да правите или казвате, трябва да мислите за
другите – дори за бъдещите поколения – както и за вечната
стабилност на Дафа.
Ли Хонгджъ
13 февруари 1997 г.
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С ясно съзнание
Време е да отправя няколко коментара относно методите
на работа, прилагани от координаторите на асистиращите
центрове в различни региони. Правилно е да се прилагат изискванията на Изследователското общество, но трябва да
вземате под внимание начина, по който го правите. Често
казвам, че ако човек желае единствено благополучието на
останалите и това е без ни най-малка лична подбуда и лично
разбиране, това, което казва, ще трогне слушателя до сълзи.
Аз не само ви преподадох Дафа, но също така ви оставих
своето държание. Докато работите, интонацията на гласа ви,
вашата добросърдечност и аргументацията ви могат да променят сърцето на човек, докато командите никога не биха
могли да го направят! Ако другите не са убедени дълбоко в
себе си, а само повърхностно се съгласяват, те все още ще
действат съгласно собствените си намерения, когато никой
не е около тях, за да ги види.
Всяка работа в Дафа е предназначена за това, хората да
получат Фа, и за напредъка на практикуващите. Всяко нещо
извън тези две посоки е безсмислено. Следователно всички дейности трябва да бъдат организирани в съответствие
с местните условия и ситуациите на учениците, а не да се
абсолютизират. Дори изучаването на Дафа е доброволно,
да не говорим за организирането на дейности! В интерес на
истината, отговорникът на един център е преди всичко лидер в изучаването на Фа. Ако самият човек не изучава Фа
добре, няма да изпълнява добре задълженията си в работата. Конференциите за споделяне на опит, организирани
от асистиращите центрове в различните региони, не трябва
никога да се превръщат в конференции за самокритика. Такива сериозни и величествени Фа-конференции за обмяна
на опит в самоусъвършенстването в Дафа не трябва никога
да се превръщат в показни конференции за изобличаване
на тъмната страна на обществото, още по-малко трябва да
заставяте учениците да разкриват недостатъците, които са
имали, и грешките, които са правели, докато са били обикновени хора; по този начин бихте нанесли сериозни негативни
последици, увреждайки репутацията на Дафа. Би следвало
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да сте наясно какво би трябвало да правите и какво – не.
Това е сериозно самоусъвършенстване. Конференциите за
споделяне на опит са предназначени за подобрението на
учениците и популяризирането на Дафа, а не за разгласяване
на това колко лоши са били някога нашите ученици. Те са, за
да говорим за това как се справяме в самоусъвършенстването си в Дафа, а не за изхвърляне на така наречената „мръсна
вода“! Работата, която вършите за Дафа, не е без отношение
към самоусъвършенстването ви. Факторите, които стоят
зад подобряването на вашия Шиншин, изникват навсякъде
в работата ви. Би трябвало не просто да вършите работата
си, а също и да достигнете Съвършенство. Знам, че някои
от вас рядко четат книгите и изучават Фа, нито се самоанализирате в съответствие с различните статии, които съм
написал за вас и които вие наричате „писания“. Какво представляват „писанията“? Те са просто статии, които трябва
да се четат често. Четете ли ги? Ако изучавате Фа повече,
няма как да изпълнявате зле задълженията си в работата.
Посочвам пропуските ви, за да направя така, че Дафа да се
развива по по-здравословен начин, с по-малко проблеми.
Всъщност Дафа също така обогатява вашето прозрение и
създава елита на Дафа.
Ли Хонгджъ
Хонконг, 13 юни 1997 г.
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Винаги помнете
Дафа общество:
Препоръчвам всеки практикуващ незабавно и на място
да унищожи всичко, което не съм издал публично, но се разпространява без позволение, като например: моите речи, появили се от Чънду; нещата относно свръхестествените способности, които обсъждаше един практикуващ от Пекин;
речта на координатора на асистиращия център в Далян;
историята за пещерата на координатора на асистиращия
център в Гуейджоу и други изказвания; да не говорим за изказвания, направени от хора, които отговарят за различните
региони; споделеното от учениците, след като са ме видели;
речите, изнесени от отговорници от Дафа изследователското общество и прочие, както и текстове, записи, видеокасети
и така нататък, които са били копирани в писмена форма от
мои изказвания без разрешение. Всички те трябва да бъдат
унищожени моментално и не могат да бъдат запазени, независимо от извинението. Какво означава „да защитаваме
Дафа“? Това означава най-старателно да пазим Дафа, то е и
тест дали можете да следвате това, което ви казвам, и дали
наистина сте мои ученици! Нека кажа на всички още веднъж,
че Дхарма, преподаден от Буда Шакямуни, е бил подронен
по този начин. Това е урок в историята. От сега нататък никой не трябва да прави аудио- и видеозаписи на речите, дадени от който и да било от отговорниците на различните региони, или от които и да било ученици; още по-малко могат
да бъдат редактирани в писмен вид и разпространявани, за
да бъдат четени от хората. Това не е проблем на някой конкретен човек, нито има за цел да критикува конкретно някого тук, а е за коригиране на Дафа. Помнете: с изключение
на конференциите на Дафа учениците за споделяне на опит
относно изучаването на Фа и дейностите, организирани от
главните асистиращи центрове с подкрепата на Изследователското общество, всичко, което не принадлежи към Дафа,
но се разпространява в Дафа, подкопава Дафа.
Ли Хонгджъ
18 юни 1997 г.
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Тежък удар
За да бъде по-удобно за повече хора да се самоусъвършенстват, в момента Дафа приема основно формата на самоусъвършенстване в обикновеното човешко общество; практикуващите се каляват на работните си места и в различни
обстановки сред обикновените хора. Единствено монасите
и монахините трябва да се скитат. Въпреки това, в момента някои хора пътуват из цялата страна и наричат себе си
Дафа ученици. Те живеят в домовете на Дафа практикуващи
без никаква причина, където ядат, пият, вземат и молят за
неща. Заблуждавайки и мамейки, те се възползват от Дафа,
извличайки изгода от добросърдечността на учениците. Но
защо нашите ученици не могат да ги различат? Самоусъвършенстването е да усъвършенствате самия себе си. Помислете: защо тези хора не се самоусъвършенстват спокойно в
собствените си домове? Трудната среда може да помогне на
човек да се самоусъвършенства по-добре. Защо тези хора
пренебрегват думите ми и обикалят цялата страна? Защо
ядат, вземат и молят за вещи на учениците и същевременно ги приканват да изоставят привързаностите си? На това
ли съм ги учил? Дори по-лошо, някои стоят в домовете на
учениците в продължение на няколко поредни месеца. Това
не се ли намесва явно и не нанася ли вреда на самоусъвършенстването на учениците? Мисля, че тези хора трябва да
заплатят изцяло това, което са взели и изяли чрез мошеничество. Дафа няма да позволи да бъде по друг начин. Ако в
бъдеще отново се случи подобно нещо, можете да се отнесете към този човек като към обикновен мошеник и да съобщите за него в полицията – той абсолютно не е наш ученик.
Също така в някои региони хората са организирали без
позволение така наречените „групи за проповядване на Фа“,
държейки се превзето сред учениците и мамейки хората
навсякъде. Има и хора, които канят други да държат речи,
като по този начин подкопават и се намесват в самоусъвършенстването на учениците. На повърхността изглежда, че
тези хора разпространяват Дафа, но в действителност те
популяризират себе си. Самоусъвършенстването на учениците е систематично аранжирано от моите Фашъни. Просто
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някои ученици не знаят това или не го чувстват. Така че не
причиняват ли тези хора намеса?! За онези, които току-що
са започнали да изучават Фа, е особено трудно да направят
ясно разграничение. Има и хора, които изнасят така наречените „речи“ на конференции, посещавани от хиляди. Всичко, което казват, е свързано със самите тях. Те дори дават
дефиниции някои изречения от Дафа или тълкуват Дафа с
тела, излъчващи към учениците черна карма и субстанции
от привързаности. Изрично съм заявил в „Джуан Фалун“, че
това е забранено. Защо не помислите по този въпрос? Това
важи особено за тези, които са отговорни за организацията
и са поканили хора да правят тези неща, защото може да
сте нанесли някаква неосезаема вреда на Дафа учениците и
повече да не сте подходящи да отговаряте за тях. Без да ме
слушате и без да следвате изискванията на Дафа, как можете
да бъдете мои ученици? Не върви ли това срещу Дафа? Ако
не е подкопаване на Дафа, какво е тогава? Ученици мои, не
трябва винаги да сте в неведение за тези неща, докато не ги
посоча. Всъщност всичко се съдържа във Фа. Защо не четете
книгите повече? Предлагам всеки да съсредоточи съзнанието си върху прочитането десет пъти на книгата ми „Есенции
за усърден напредък“, която вие наричате „писания“. Когато
съзнанието ви не е спокойно, изучаването на Фа не е ефективно. Трябва да го изучавате със спокойно съзнание.
В няколко региона имаме хора на отговорни позиции,
които не четат книгите и не изучават Фа. Нещо повече, те
твърдят, че получават главоболие, когато четат Фа. Не е ли
очевидно, че им се намесват демони и въпреки всичко те не
искат да се освободят от техния контрол? Дори нов ученик
може да осъзнае това. Как може такива хора да бъдат отговорници? Мисля, че за тях е по-добре доброволно да станат
обикновени ученици, да се успокоят и за известно време
да се заемат с действително самоусъвършенстване – това
е добре както за Дафа, така и за тях. Имаше също практикуваща, която разбра в противоположния смисъл писмото
ми, съдържащо критика към нея. Тя направи копия и ги разпространи, за да се самоизтъкне, без да осъзнава грешката
си, и твърдеше: „Учителят дори ми писа.“ Също така, за да
накарат учениците да следват нарежданията им, някои хора
често използват в речите си думи като: „От името на Учи102

теля Ли, аз...“ и така нататък. Никой не може да ме представлява. Как биха могли вашите думи да станат мои думи?
Моите думи са Фа. Биха ли могли вашите думи да бъдат Фа?
Ученици мои! Предлагам първо да станете обикновени ученици за известно време и след това, когато станете с ясно
съзнание, да възобновите работата си. Без значение колко работа е свършил един отговорник сред обикновените
хора, той работи за Дафа доброволно. Успехът на работата
му е само проява сред обикновените хора. Могъщата сила
на самия Дафа и специфичните аранжировки, направени от
моите Фашъни, дават възможност на хората да получат Фа
и да разпространяват Фа нашироко. Без моите Фашъни да
правят тези неща, дори закрилата на отговорниците трудно
би могла да бъде гарантирана, да не говорим за широкото
разпространение на Фа. Така че недейте постоянно да се
смятате за твърде необикновени. В Дафа няма слава, личен
интерес и официални титли, а само самоусъвършенстване.
Ли Хонгджъ
18 юни 1997 г.
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Още един коментар върху критерия за
оценка
В последно време има голям брой нови ученици, които все
още не са придобили по-дълбоко разбиране относно изискванията на Дафа. В частност, има някои региони, където
Дафа практикуващите на отговорни позиции също са нови.
Ето защо от вас се изисква за много кратко време да изучите
Фа в дълбочина, така че поведението и държанието ви да
съответстват на Дафа. Същевременно главните асистиращи
центрове в различните региони трябва да бъдат внимателни
в избора на хора. Онези, които подвеждат учениците, трябва
да бъдат заменени възможно най-бързо, а отговорностите
да бъдат възложени на тези, които изучават Дафа добре.
Напоследък някои асистиращи центрове са помолили
онези, за които се твърди, че Небесното им око е отворено,
да проверяват самоусъвършенстването на учениците. Всичко, което са видели тези хора, в действителност е погрешно
и илюзорно. Отдавна съм казал, че единственият критерий
за оценка на един ученик е неговият Шиншин и никога няма
да позволя на някой, който не е постигнал просветление и
не е достигнал Съвършенство, да види ясно действителното състояние в самоусъвършенстването на моите ученици.
Това, което е видимо за онези, които могат да виждат, са
просто проявления, разкриващи им се на техните индивидуални ниски нива, и те не са в състояние да видят неща
на по-високи нива. Ако някой отговорник използва такъв
човек за преглеждане на другите ученици, този човек ще развие привързаност към самоизтъкване. Нещо повече, демоничната му природа също ще причини намеса и вреда, така
че видяното от него ще бъде трансформирано от мислите
му. На първо място е било грешка от негова страна да преглежда Дафа учениците. Отговорникът, който го е помолил
да направи това, също не е следвал моите думи. Защо не се
вслушате в думите на своя Учител: „Единственият критерий
за оценка на самоусъвършенстването на един ученик е неговият Шиншин“? Не знаете ли, че всички измерения съществуват едновременно на едно и също място? Възможно
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е живите същества в някое измерение да се припокрият с
човешките тела и много да приличат на обладаващи духове.
Въпреки това те съществуват в различни измерения и нямат
нищо общо с хората. Могат ли тези, за които се твърди, че
имат отворено Небесно око, да разберат тези сложни ситуации?
Също така, някои хора нехайно твърдят, че този или онзи
човек е обладан. Нека ви кажа, че проблемът лежи в самите
хора, които изказват такива твърдения.
Измеренията в тази Вселена са изключително сложни.
Казаното от мен е изчерпало всички изразни средства на
човешкия език. Много ситуации са отвъд възможностите за
описание от човешкия език. Дори практикуващ, който е достигнал Съвършенство, може да види ясно единствено това,
до което се е просветлил при своя Статус на достижение, да
не говорим за човек, който все още се самоусъвършенства.
Ли Хонгджъ
18 юни 1997 г.
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Окончателно заключение
Дафа практикуващи, трябва да имате предвид, че в бъдеще
всяко поведение като разделяне на Дафа на разклонения,
клики, школи и подразделения от когото и да било, във всеки един момент, на всяко място и с каквото и да е оправдание, е подкопаване на Фа. Никога не трябва да правите това,
което не ви позволявам. Желанието за самоизтъкване, наред
с привързаността разпаленост, са най-лесно използваните
от демоничната част на съзнанието ви. Това, до което сте се
просветлили в Дафа, не е нищо повече от една малка част от
Фа-принципите на определено ниво в рамките на необятните принципи на Фа. Не трябва никога да давате дефиниции
на Фа или на част от него – нито дори и на изречение от
него. Ако направите това публично, в момента, в който го
изречете, ще сте формирали греховна карма. При сериозни
случаи грехът може да е голям колкото планина или колкото
небето – как бихте могли да се самоусъвършенствате след
това? Ако някой промени Дафа и създаде друга система, грехът му ще бъде безмерно голям. Когато един живот изплаща
тази лоша карма, болката при елиминирането му, слой след
слой, ще бъде вечна и безкрайна.
Дафа може да коригира Вселената, така че със сигурност
има силата на Фа да потисне злото, да премахне безпорядъка, да хармонизира всичко и да остане неуязвим. В интерес
на истината, има много уроци в това отношение. За нещата, които подкопават Фа, ще се погрижат Боговете, които
защитават Фа. Когато всички съзнателни същества ценят
Дафа, те ценят собствените си животи и са състрадателни
към всички съзнателни същества. Дафа е неизменим и непоклатим. Той ще процъфтява вечно и ще съществува винаги в
света. Небето и земята ще останат стабилни завинаги.
Ли Хонгджъ
1 юли 1997 г.
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Диалог с времето
Учителят: Какви проблеми откриваш все още в моите
ученици?
Божество: Учениците ти могат да бъдат разделени на две
групи.
Учителят: Кои са двете групи?
Божество: Едната група е в състояние да напредва старателно във Фа, следвайки твоите изисквания. Тази група
е доста добра. Другата група е привързана към човешките
дела, не желае да се откаже от тях и не е в състояние да напредва усърдно.
Учителят: Да, видял съм това.
Божество: Ти им оставяш период от време, за да разберат Фа, така че някои хора идват с различни намерения.
След като го изучават, повечето от тях са способни да променят първоначалната си цел за изучаването им на Фа.
Учителят: Някои от тях все още не са се променили.
Божество: Въпреки това измина твърде много време.
Учителят: Да!
Божество: По мое мнение, няма нужда да се изчакват
тези, които не могат да станат Богове. Всъщност те могат
единствено да бъдат хора.
Учителят: (говорейки на себе си) В човешкия свят те
действително са напълно изгубени. Вероятно ще свършат
по този начин. Страхувам се, че накрая няма да бъдат годни
дори за хора!
Божество: Всъщност не е лошо да бъдеш човек в новия
свят. В сравнение с неизброимите същества от високи нива
във Вселената, които бяха елиминирани от историята, те
вече са несравними щастливци.
Учителят: Все още искам да изчакам известно време,
да видя какви ще са, когато по-микроскопичната материя,
която уврежда човечеството, е изчистена, и тогава да взема
решение. В края на краищата, те действително дойдоха, за
да получат Фа.
Божество: По отношение на тази група хора в момента, някои са дошли да изучават Фа, защото не са могли да
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 ткрият целта в живота си. Те са привързани към тези предо
стави, които не са склонни да променят.
Учителят: Има повече такива хора сред новите практикуващи.
Божество: Някои от тях са дошли, търсейки този аспект
от Фа, който смятат за добър, но не могат да се освободят от
друга своя част, която им пречи да имат цялостно разбиране
за Фа.
Учителят: Има такива и сред дългогодишните практикуващи. И най-забележителното доказателство за това е, че
винаги се сравняват с хората и със собственото си минало,
но пропускат да се оценят с изискванията на Фа на различни
нива.
Божество: Тези проблеми вече са станали много сериозни. Би било добре, ако могат да потърсят в себе си нещата,
които са открили в другите.
Учителят: Време им е да станат с ясно съзнание, за да
може средата им да се превърне в такава за истинско самоусъвършенстване, и така ще са способни да се превърнат в
истински Богове.
Ли Хонгджъ
3 юли 1997 г.
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Разясняване на Фа
За дълъг период от време съзнателните същества в Дафа,
особено практикуващите, са имали неправилно разбиране
за Фа на различни нива относно подобряването на Шиншин.
Всеки път, когато се появи изпитание, вие не го разглеждате
със страната на вашата първоначална природа, а изцяло с човешката си страна. Тогава зли демони се възползват от това
и причиняват безкрайна намеса и вреда, оставяйки учениците в дълготрайни премеждия. В интерес на истината, това
е вследствие на недостатъчното разбиране на Фа от вашата
човешка страна. Вие по човешки сте потиснали божествената си страна; с други думи, ограничили сте частите, които
са били успешно усъвършенствани, и сте им попречили да
извършват Фа-коригиране. Как може неусъвършенстваната
ви страна да ограничи главните ви мисли или страната, която вече е получила Фа? Като подхранвате по човешки злите
демони, вие им позволявате да се възползват от вратички
във Фа. Когато дойде изпитание, ако вие, практикуващият,
можете наистина да запазите непоклатимо спокойствие и
да сте твърдо решен да посрещнете различните изисквания
на различните нива, това трябва да е достатъчно, за да преминете теста. Ако продължава безкрайно и не съществуват
други проблеми с вашите Шиншин и поведение, то трябва да
се дължи на това, че злите демони се възползват от слабите
места, породени от липсата ви на контрол. В края на краищата, самоусъвършенстващият се не е обикновен човек.
Така че защо тази страна от вас, която е вашата първоначална природа, не коригира Фа?
Има две причини, поради които Учителят не е преподал
този Фа до днес: едната е, че вашият проблем в това отношение е станал очевиден; а другата е, че сте придобили много
дълбоко разбиране за Фа и няма да го разберете елементарно.
Също така трябва да сте наясно, че „естественото“ не съществува, а „неизбежното“ има причини зад себе си. Всъщност „естественото“ е безотговорно използвано от обикновените хора, за да се оправдават, когато са неспособни да
обяснят явления от Вселената, живота и материята. Те не
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могат да си представят какво е „естествеността“ сама по себе
си. Под влиянието на този вид представи вие си мислите, че
всички тези несгоди са неизбежни и че нещата просто стоят
по този начин, и така развивате пасивна и песимистична нагласа. Така че човешката ви страна трябва да бъде нащрек. И
което е по-важното, тази ваша страна, която е получила Фа,
трябва да бъде в яснота.
Имайте предвид следното: не изисквам от вас умишлено
да правите нещо. Само се опитвам да ви накарам да разберете принципите на Фа, така че да придобиете ясно разбиране
за това. В действителност Дафа няма за цел да спаси само
човешките същества – той е преподаден и на всички същества в различните измерения. Вашата просветлена, първоначална природа автоматично ще знае какво да прави. Подобряването на вашата човешка страна ви дава възможност
да се просветлите до Фа и да се повишавате в него. Дафа
хармонизира всички съзнателни същества и всички съзнателни същества на свой ред хармонизират Дафа. Казах ви
за сериозността и светостта на Фа, за да премахна вашето
объркване и погрешното ви разбиране за Фа.
Ли Хонгджъ
5 юли 1997 г.
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Изоставете човешките привързаности
и продължете истинското
самоусъвършенстване
С разпространението на Дафа все повече хора са способни
да разберат Дафа. Така че трябва да обърнем внимание на
един въпрос: не внасяйте в Дафа човешките концепции за
каста или йерархия. Както дългогодишните, така и новите
ученици трябва да са внимателни по този въпрос. Всеки,
който идва да учи Фа – без значение колко е образован, колко голям бизнес има, колко висок е социалният му статус,
какви специални умения или свръхестествени способности
притежава – трябва истински да се самоусъвършенства. Самоусъвършенстването е величествено и сериозно. Дали можете да изоставите индивидуалните си човешки представи е
основен тест, който ще ви е трудно да преминете, но все пак
трябва да го направите. В крайна сметка, като практикуващ,
който истински се самоусъвършенства, трябва да изоставите тези привързаности, тъй като никога няма да можете да
постигнете Съвършенство, без да се откажете от тези представи.
Дългогодишните практикуващи също трябва да обърнат
внимание на този въпрос. С увеличаването на броя на хората,
които изучават Фа, трябва да обръщате по-голямо внимание
на това да напътствате новите ученици към действително
самоусъвършенстване. Същевременно самите вие не трябва
да се отпускате. Ако обстоятелствата позволяват, може да
удължите времето, отделяно за изучаване на Фа и правене на
упражненията. Запазването на традицията на Дафа, отстояването на принципите за самоусъвършенстване в Дафа и
постоянството в истинското самоусъвършенстване са дългосрочни тестове за всеки Дафа ученик.
Ли Хонгджъ
31 юли 1997 г.
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Поемете по средния път
С цел Дафа практикуващите да избегнат отклонение в своето самоусъвършенстване, всеки път, когато възникне общ
или сериозен проблем, аз пиша статия, за да го посоча свое
временно, така че практикуващите да могат да го осъзнаят
и Дафа да претърпи по-малко загуби. Това е така, защото
дали можем да поемем по правилния път, не зависи само от
праведното самоусъвършенстване на практикуващите; това
дали цялостната форма на Дафа е праведна, също е ключов
фактор. Така че, като ваш Учител, често ще коригирам възникващите отклонения.
Поради различия в разбиранията на практикуващите,
някои винаги минават от една крайност в друга. Всеки път,
когато четат написания от мен Фа, те предприемат крайни
действия, причинявайки по този начин нови проблеми. Когато ви казвам да промените човешките си разбирания, не
искам от вас да се вкопчите в човешки начин на разбиране на Дафа. Нито пък трябва да бъдете ирационални или
ексцентрични. Искам да бъдете с ясно съзнание в разбирането на Дафа.
Ли Хонгджъ
3 август 1997 г.
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Фа коригира човешкото сърце
С увеличаване на броя на самоусъвършенстващите се в
Дафа, все повече хора искат да научат за него. Но някои от
тях не идват тук, за да се самоусъвършенстват. Вместо това
те искат да намерят решения в Дафа, тъй като са открили, че
за човешкото общество няма изход; това води до нечистота
в състава на практикуващите като цяло. Същевременно то
се е намесило на Дафа и от друг ъгъл. Например някои хора
получават някакво вдъхновение от Дафа и създават нещо
като гражданско движение в обществото. Този вид поведение на присвояване на Фа, което произхожда от Дафа, но не
го утвърждава, от друга страна работи срещу Дафа. В интерес на истината, никое движение не може да доведе до
фундаментална промяна в човешкото сърце. Нито пък феноменът на движенията е дълготраен – с течение на времето хората стават безразлични. Впоследствие ще възникнат
нездрави явления, които са по-трудни за премахване. Дафа
в никакъв случай не може да попадне в такова положение.
Към настоящия момент много от всички добри дела на
добри граждани, оповестени от медиите – като радио, телевизия, вестници и така нататък – са извършени от нашите
Дафа практикуващи, тъй като те се самоусъвършенстват
в Дафа и са подобрили своя Шиншин. Репортажите обаче
твърдят, че тези хора са постъпили по този начин, защото са
модели за подражание или ключови фигури и така нататък,
по този начин пренебрегвайки напълно факта, че поведението им е било резултат от самоусъвършенстването им в
Дафа. Това е причинено най-вече от самите практикуващи.
Самоусъвършенстването е възвишено и величествено нещо.
Защо не можете да кажете на интервюиращите по открит и
достоен начин, че правите тези неща, защото се самоусъвършенствате в Дафа? Ако репортерът не иска да спомене
Дафа, ние не трябва да прикриваме никоя форма, която си
присвоява от Дафа и пропуска да го утвърди. Всеки от нас
се опитва да бъде добър човек и това е в интерес на обществото и човечеството. Защо да нямаме една справедлива и
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законна среда? Ученици, трябва да имате предвид, че Дафа
ви хармонизира и вие също хармонизирате Дафа.
Ли Хонгджъ
17 август 1997 г.
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Принципи за практикуващите, които
са монаси и монахини
Напоследък известен брой практикуващи, които са монаси и монахини в различни религии, са започнали да се самоусъвършенстват в Дафа. За да са способни да се подобрят възможно най-бързо, те трябва да изоставят лошите
наклонности, които съвременните религии са развили в
продължение на дълъг период от време. Във връзка с това,
нашите Дафа практикуващи, които се самоусъвършенстват
сред обикновените хора, не трябва да насърчават тези хора
да развиват такива неща. Методът за самоусъвършенстване,
който Буда Шакямуни е оставил за монасите и монахините,
е бил много добър. Но съвременните монаси и монахини са
го променили, защото много от тях не са могли да изоставят
привързаността си към парите. Те дори са измислили някои
извинения, за да се оправдаят в това отношение, като обновяване на храмове, направа на статуи на Буда, отпечатване
на будистки писания, покриване на разходите по поддръжка
на храмовете и така нататък. Нито едно от тези неща не е
самоусъвършенстване; вместо това всички те са преднамерени действия, които нямат нищо общо с действителното
самоусъвършенстване. Човек абсолютно не може да постигне Съвършенство с тяхна помощ.
Ако искате да се самоусъвършенствате в Дафа, трябва
да изоставите привързаностите си към пари и имущество.
Как иначе бихте могли да отговорите на стандарта за Дафа
практикуващ? В допълнение, освен в специални ситуации,
на практикуващите, които са монаси и монахини, не им е
позволено да пътуват с моторни превозни средства, самолет
или кораб. Всички трябва да ходят пеш. Само чрез понасяне на трудности човек може да изплати кармата си. Можете да просите милостиня с купа за подаяния, когато сте
гладни (трябва да просите само храна, но никога пари или
вещи). През нощта можете да отсядате в домовете на Дафа
практикуващи в различните региони, но не задълго. Трябва
да поставите стриктни изисквания към себе си! В противен
случай не сте мои ученици. Тъй като практикуващите, които
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са монаси и монахини, се самоусъвършенстват при различни условия от практикуващите, които се самоусъвършенстват вкъщи, обществото също не ви третира като обикновени
хора. За да постигнат по-скоро Съвършенство, практикуващите, които са монаси и монахини, трябва да се каляват в
човешкия свят. Никога не трябва да бъдете привързани към
комфорта и удоволствията, нито да използвате каквото и
да било извинение, за да търсите слава или печалба. Още
по-малко трябва да молите за пари, които да изпращате у
дома. Ако не можете да изоставите светските мисли, не е
трябвало да ставате монах или монахиня. В древността е
имало много стриктни изисквания, за да се стане монах или
монахиня. Дафа практикуващите, които са монаси и монахини, трябва да поставят дори още по-стриктни изисквания към себе си. Щом като сте станали монах или монахиня,
защо не можете да изоставите светските мисли?
Практикуващи! Колкото до практикуващите, които се
самоусъвършенстват вкъщи, те постепенно ще се откажат
напълно от привързаностите си към светските неща. Но за
практикуващите, които са монаси и монахини, това е необходимо условие, на което те трябва да отговарят от самото
начало, както и условие за ставане на монах или монахиня.
Ли Хонгджъ
16 октомври 1997 г.
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Среда
Формата на самоусъвършенстване, която съм оставил за
Дафа практикуващите, гарантира, че те могат истински да
се подобряват. Например аз изисквам от вас да правите упражненията групово в паркове, с цел да се формира среда.
Тази среда е най-добрият начин да се промени повърхността
на човек. Благородното поведение, което Дафа практикуващите са установили в тази среда – включително всяка дума
и всяка постъпка – може да накара хората да разпознаят
собствените си слабости и да установят недостатъците си;
то може да трогне сърцата им, да подобри поведението им и
да им даде възможност да постигнат по-бърз напредък. По
тази причина новите ученици и практикуващите, които изучават самостоятелно, трябва да ходят да правят упражне
нията на местата за практика. В момента в Китай има около
40 милиона практикуващи, които участват ежедневно в груповите упражнения на местата за практика, както и десетки
милиони дългогодишни практикуващи, които не посещават
местата за практика много често (за дългогодишните практикуващи това е нормално, тъй като то произлиза от тяхното състояние в самоусъвършенстването). Въпреки всичко,
като нови практикуващи, никога не бива да пропускате тази
среда. Това е така, защото всички онези, с които влизате в
контакт в обществото, са обикновени хора. Нещо повече –
те са обикновени хора, които са претърпели бърз упадък на
човешкия морал. В този голям багрилен казан хората могат
единствено да се носят по течението.
Има и много нови Дафа практикуващи, които практикуват тайно вкъщи, страхувайки се да не изпаднат в неловко
положение, когато другите разберат за това. Помислете: каква мисъл е това? Обикновеният страх е привързаност, която трябва да бъде елиминирана чрез самоусъвършенстване. Въпреки това се страхувате, че другите ще разберат, че
изучавате Дафа? Самоусъвършенстването е много сериозен
въпрос. Как трябва да разглеждате себе си и Фа? Има също
така хора на ръководни позиции, които намират за смущаващо да излязат и да правят упражненията. Ако не можете
да преодолеете дори такова тривиално чувство, какво ще
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сте способни да усъвършенствате? В действителност, дори
ако отидете на мястото за практика, там може да няма хора,
които да ви познават. На някои работни места почти всички
ръководители изучават Дафа, но никой не знае, че другите
също го изучават. Средата е създадена от вас самите и тя
също е ключова за вашето подобрение. Често откривам, че
сте в добро състояние на съзнанието, когато изучавате Фа
или правите упражненията, но когато влезете в контакт с
работата си или с други хора, ставате същите като обикновените хора. Понякога изглеждате дори по-лоши от обикновените хора. Как е възможно това да бъде поведението на
един Дафа практикуващ?
Искам да се отнасям с вас като към свои ученици, но
какво да направя, ако самите вие не желаете да сте такива? Всяка привързаност, която трябва да премахнете в самоусъвършенстването си, е стена, стояща там и блокираща
пътя ви в самоусъвършенстването. Ако не можете да бъдете
твърдо убедени относно самия Фа, не можете да се самоусъвършенствате. Не приемайте позицията си сред обикновените хора твърде сериозно. Не мислете, че другите няма
да ви разберат, ако изучавате Дафа. Помислете: дори твърдението на хората, че са еволюирали от маймуни, може да
бъде високоуважавано. При все това, по отношение на този
велик Дафа на Вселената, вие се смущавате да му отдадете
правилната позиция – това е истински позор за човешките
същества.
Ли Хонгджъ
17 октомври 1997 г.
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Изкореняване
Наскоро няколко мошеници от литературните, научните и
Чигонг кръговете, които са се надявали да станат известни
чрез противопоставянето си на Чигонг, постоянно създаваха проблеми, сякаш последното, което искат да видят, е
спокоен свят. Някои вестници, радиостанции и телевизии
в различни части на страната прибегнаха пряко до тези инструменти за пропаганда, за да навредят на нашия Дафа,
което оказа много лошо въздействие върху обществото.
Това бе умишлено нанасяне на вреда на Дафа и не може да
бъде пренебрегнато. При тези много специални обстоятелства Дафа учениците в Пекин възприеха специален подход,
за да настояват тези хора да спрат да вредят на Дафа – всъщност това не бе погрешно. То беше направено, когато нямаше друг начин (другите региони не трябва да копират техния
подход). Но когато учениците доброволно се обърнат към
тези неинформирани и безотговорни медийни агенции и им
обяснят действителната ни ситуация, това не трябва да се
смята за погрешно.
Това, което бих искал да ви кажа, е не дали самият случай е бил правилен или погрешен. Вместо това искам да отбележа, че този случай разобличи някои хора. Те все още
не са променили фундаментално човешките си представи
и все още възприемат проблемите с човешкото мислене,
където човешки същества защитават човешки същества.
Казвал съм, че Дафа абсолютно не трябва да се въвлича в
политиката. Целта на този случай бе да помогне на медиите
да разберат действителната ни ситуация и да научат за нас
от положителната страна, така че да не ни въвличат в политика. Говорейки от друга перспектива, Дафа може да научи
човешкото сърце да бъде добро и може да стабилизира обществото. Но трябва да сте наясно, че Дафа със сигурност не
е преподаден с тези цели, а за самоусъвършенстване.
Дафа е създал начин на съществуване за най-ниското
ниво – човечеството. Тогава сред различните типове човешко поведение в рамките на човешката форма на съществуване на това ниво, които включват колективното представяне
на факти пред някого и така нататък, не са ли тези неща една
119

от многобройните форми на съществуване, които Дафа дава
на човечеството на най-ниското ниво? Просто когато хората извършват различни неща, доброто и злото съществуват
едновременно. По този начин има борби и политика. При
изключително специални обстоятелства обаче, Дафа практикуващите възприеха този подход от Фа на най-ниското
ниво и напълно приложиха добрата си страна. Не беше ли
това акт, хармонизиращ Фа на нивото на човечеството? Освен при специални, крайни обстоятелства, този вид подход
не трябва да бъде възприеман.
Отдавна съм забелязал, че отделни лица нямат сърцето
да защитават Дафа, а вместо това възнамеряват да защитават определени неща в човешкото общество. Ако бяхте
обикновен човек, нямаше да имам никакви възражения –
със сигурност е добро нещо да бъдете добър човек, който
защитава човешкото общество. Но сега сте самоусъвършенстващ се. От каква позиция разглеждате Дафа е фундаментален въпрос – и това също е нещо, което искам да ви посоча.
По време на самоусъвършенстването ви ще използвам всякакви средства, за да разкрия всички ваши привързаности
и да ги премахна от корен.
Не можете постоянно да разчитате на мен да ви отведа
до по-високо ниво, докато вие самите не помръдвате. Само
след като Фа е изрично изказан, правите крачка. Ако не е
преподаден ясно, не помръдвате или се движите назад. Не
мога да приема такова поведение за самоусъвършенстване.
В решаващия момент, когато поискам от вас да се откъснете от човешкото, вие не ме следвате. Не всяка възможност
ще се появи отново. Самоусъвършенстването е сериозен
въпрос. Несъответствието е станало все по-голямо. Изключително опасно е към самоусъвършенстването да се добавя
каквото и да било човешко нещо. В действителност, просто
да бъдеш добър човек също е възможно. Но трябва да сте
наясно, че вие избирате своя собствен път.
Чрез този случай стана видно, че няколко човека обикаляха сред учениците, нанасяйки вреда. Вместо да помислят
правилно и доброжелателно да представят възгледите си
на асистиращите центрове, те разпространиха слухове сред
практикуващите, сееха раздор, организираха фракции и възприеха най-лошите обикновени човешки методи. Нещо по120

вече, някои хора дори ирационално се опитаха да прогонят
някои ученици. Някои от учениците, които се опитахте да
прогоните, са се самоусъвършенствали в пъти по-добре от
вас. Помислихте ли за това? Защо действахте ирационално, с
толкова много гняв? Не можа ли това умствено състояние да
ви позволи да разпознаете тази ваша силна привързаност?
Нека кажа на всички ви: този Фа е невъобразимо огромен и
вие никога няма напълно да узнаете или разберете неговите
закони и принципи.
Не наблягам на никой специфичен подход; използвам
различни средства, за да разкрия вашите дълбоко прикрити
привързаности, така че да се освободите от тях.
Ли Хонгджъ
6 юли 1998 г.
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За кого съществувате?
Нещата, от които за хората е най-трудно да се откажат, са
техните представи. Има и такива хора, които не искат да се
променят и изразходват живота си за фалшиви принципи.
Въпреки това самите представи са придобити след раждането. Хората винаги вярват, че тези непоклатими идеи – идеи,
които могат да ги накарат да платят всякаква цена без колебание – са техни собствени мисли. Дори когато видят истината, те я отхвърлят. В действителност освен вродената чистота и невинност на човека, всички представи са придобити
след раждането и не са неговата истинска същност.
Ако тези придобити представи станат твърде силни, тяхната роля ще се промени в диктуване на истинското мислене
и поведение на човека. Същевременно той може все още да
си мисли, че това са неговите собствени идеи. Такъв е случаят за почти всички съвременни хора.
При разглеждането на съответни важни въпроси, ако
един живот може наистина да прецени нещата без никакви
предубеждения, тогава този човек наистина е в състояние
да поеме контрол над себе си. Тази яснота на съзнанието е
мъдрост и тя е различна от това, което обикновените хора
наричат „интелигентност“. Ако човек не може да направи
това, тогава той е управляван от придобити представи или
външни мисли. Може дори да посвети целия си живот, за да
се бори за тях, но когато остарее, дори няма да знае какво
е правил в този живот. Въпреки че не е постигнал нищо в
живота си, той е извършил безброй грешки, докато е бил
воден от тези придобити представи. Поради тази причина в
следващия си живот ще трябва да заплати за кармата според
собствените си неправилни постъпки.
Когато човек е под влиянието на импулс, това, което
контролира мислите и чувствата му, не е разум, а емоция.
Когато различните представи на човек, като например вярата му в науката, религията или конкретна идеология и така
нататък, са поставени под съмнение от истината на Буда Фа,
той също изпада под влиянието на импулс. Това става причина злата страна на човешката природа да надделее, така
правейки го дори още по-ирационален; това е резултат от
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контрола на придобитите представи. Той сляпо се хвърля в
умозаключения или усложнява въпроса. Заради това дори
човек с предопределена връзка може да загуби предопределената възможност, превръщайки собствените си действия
във вечни, дълбоки разкаяния.
Ли Хонгджъ
11 юли 1998 г.
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Разтваряне във Фа
Понастоящем все повече и повече хора стават Дафа ученици
и е налице тенденция, при която новодошлите имат по-добро разбиране на ниво възприятия. Без пречки от ултралявото мислене, което съществуваше преди в обществото, и
без необходимост от процес на концептуално приемане, те
нямат нужда да изразходват много време за дискутиране по
време на груповото изучаване на Фа. Така че за да се повишат възможно най-бързо, те трябва да отделят много време
за изучаване на Фа. Колкото повече поеме съзнанието ви,
толкова по-бърза е промяната.
Веднъж говорих за това какво е добър и какво е лош
човек. Не е вярно, че този, който изглежда, че е извършил
лоша постъпка, е лош човек, а този, който е направил нещо
добро, е добър. Съзнанията на някои хора са изпълнени с
лоши мисли – просто не са ги показали или хитро са ги прикрили относително добре; но това са наистина лоши хора.
От друга страна, някои хора поначало не са лоши, но понякога извършват неправилни постъпки; те не са непременно
лоши. Тогава какво би трябвало да разбираме под добри и
лоши хора?
Човекът е като съд и е това, което съдържа. Всичко, което
вижда с очите си и чува с ушите си, е: насилие, похот, борби
за власт в литературните произведения, борби за печалба в
реалния свят, преклонение пред парите, други прояви на демоничната природа и така нататък. Този тип човек, с глава,
изпълнена с тези неща, е наистина лош човек, без значение
като какъв изглежда. Поведението на човек се диктува от
неговите мисли. Какво е способен да извърши той със съзнание, изпълнено с такива неща? Само защото съзнанието
на всички хора е повече или по-малко замърсено до някаква
степен, те не могат да доловят появилия се проблем. Погрешните социални тенденции, които са отразени във всеки
аспект на обществото, незабележимо променят хората, отравят човечеството и създават голям брой човешки същества
с демонична природа и така наречените „анти-традиционни“, „анти-праведни“ и „анти-морални“ възгледи. Ето кое е
истински тревожно! Въпреки че обществената икономика е
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прогресирала, тя ще бъде съсипана в ръцете на тези хора,
тъй като те нямат човешки начин на мислене.
От друга страна, ако човек приема добрите, традиционни
мисли на човечеството, които са преобладавали в продължение на хиляди години, вярва в благоприличното човешко
поведение и стандарти и е изпълнен само с добри неща –
какво ще бъде поведението му? Независимо дали го показва,
или не, той е истински добър човек.
Като практикуващ, ако съзнанието му не е изпълнено с
нищо друго, освен с Дафа, този човек със сигурност е истински самоусъвършенстващ се. Така че трябва да имате ясно
разбиране по въпроса за изучаването на Фа. Повечето четене и изучаване на книгите е ключът към истинското ви повишаване. По-просто казано, докато четете Дафа, се променяте; докато четете Дафа, се издигате. Необятното съдържание
на Дафа, плюс допълнителното средство – упражненията –
ще ви дадат възможност да достигнете Съвършенство. Груповото и самостоятелното четене са еднакви.
Древните са имали поговорка: „След като е чул Дао сутринта, човек може да умре вечерта.“ Никой сред хората днес
не може наистина да разбере значението ѝ. Знаете ли, че когато умът на човек приема Фа, частта от неговото съзнание,
която приема Фа, е асимилирана с Фа? Къде ще отиде тази
част след смъртта на човека, който е чул Фа? Причината да
искам от вас да изучавате Фа повече, да елиминирате повече
от привързаностите си и да изоставяте различните човешки
представи е да ви позволя не само да вземете една част със
себе си, а да достигнете Съвършенство.
Ли Хонгджъ
3 август 1998 г.
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Буда Фа и будизмът
Много хора мислят за будизма всеки път, когато се спомене
Буда. Всъщност будизмът е само една от формите на проявление на Буда Фа в човешкия свят. Буда Фа се проявява в
него и по други начини. С други думи, будизмът не може да
представлява целия Буда Фа.
Не всичко в будизма е било преподадено от Буда Шакямуни. Има и други форми на будизъм по света, които не почитат
Буда Шакямуни като свой Учител. В действителност някои
нямат нищо общо с него. Например Жълтата школа от тибетския будизъм почита Великото Слънце Татагата и смята
Буда Шакямуни за Буда-Фашън на Великото Слънце Татагата. С Миларепа7 като обект на преклонение, Бялата школа от
тибетския будизъм няма нищо общо с Буда Шакямуни, нито
дори споменава будизма на Шакямуни. Техните вярващи по
онова време дори не са знаели името му, да не говорим кой
е бил той. Всяка от другите школи от тибетския будизъм е
възприемала Буда Шакямуни по различен начин. Хинаяна
винаги е бил смятан за ортодоксалния будизъм, преподаден
от Буда Шакямуни, защото действително е наследил – по
отношение на формата – метода за самоусъвършенстване,
използван в епохата на Буда Шакямуни. Запазил е първоначалните наставления и облекло и почита единствено Буда
Шакямуни. Китайският будизъм е бил променен, преди да
бъде представен в Китай. Методът за самоусъвършенстване е бил изменен драстично, с почитането на много Буди,
вместо единствено на Буда Шакямуни. Същевременно броят
на наставленията се удвоил и били включени ритуали от
древните местни китайски религии. По време на техните
религиозни церемонии били използвани китайски музикални инструменти – като дървени риби, звънци, гонгове и
барабани – и стилът на облеклото им бил заменен с този на
древните китайски народни облекла. Той бил преименуван
на „Махаяна“ и се различавал съществено от ранния будиМиларепа – основателят на Бялата школа от тибетския будизъм –
бел. прев.
7
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зъм на Буда Шакямуни. Затова по онова време Хинаяна не
признал Махаяна като будизма на Шакямуни.
Споменах по-горното, за да обърна внимание на връзката между Буда Фа и будизма в контекста на будизма. Сега
нека да го обсъдя от историческа гледна точка. В западното
общество, сред останки от древногръцката култура е открит
и символът 卍. В действителност в далечни епохи преди Ноевия потоп хората също са почитали Буда. По време на Потопа оцелели някои хора от древногръцки произход, живеещи
в Западна Азия и региона на югозапад от Хималаите. След
това те били наречени „брамини“ и станали днешните бели
индийци. В интерес на истината браманизмът първоначално
почитал Буда. Той наследил традицията на почитане на Буда
от древните гърци, които по това време наричали Будите
„Богове“. Около хиляда години по-късно браманизмът започнал своето изменение, точно както измененията на будизма в съвременния Махаяна, измененията в тибетския будизъм, измененията в японския будизъм и така нататък. Повече от хиляда години след това, в древна Индия браманизмът
навлязъл в своя период Края на Дхарма. Хората започнали
да се кланят пред нечисти неща, вместо пред Буда. По това
време брамините вече не вярвали в Буда. Вместо това тези,
пред които се прекланяли, били все демони. Извършвали се
убийства и жертвоприношения на животни като религиозни ритуали. По времето, когато се родил Буда Шакямуни,
браманизмът вече се бил превърнал в напълно зла религия.
Това не означава, че Буда се бил променил, а че религията била станала зла. Сред запазените културни останки от
древна Индия, в планинските пещери все още могат да се
открият статуи от ранния браманизъм. Изсечените статуи
на Богове всички наподобяват образите на Буди. Те могат
да бъдат открити и в будизма сред статуите на Буда в Китай. Така например в няколко големи пещери има статуи на
двама седящи Буди, застанали с лице един към друг, и така
нататък. Буда е бил все още Буда – религията е тази, която
станала зла. Религията не представлява Боговете и Будите.
Покварата на човешкото сърце е това, което я е изкривило.
Всичко това показва, че Буда Фа е вечен и че Буда Фа е
същността на Вселената. Могъщият Буда Фа създава Будите,
а не Буда Шакямуни е създал Буда Фа. Буда Шакямуни се е
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просветлил до Буда Фа, просветлил се е до нивото на своя
Статус на достижение.
Нека направя още няколко коментара по отношение на
този цикъл от човешката цивилизация. Знаехте ли, че Дао е
един вид божество; Буда е друг вид божество; Йехова, Исус
и Дева Мария са също един вид божество? Техният Статус
на достижение и телесните им форми се различават в резултат на различията в целите на самоусъвършенстването
им и в разбиранията им на Дафа на Вселената. Огромното
космическо тяло е създадено от Буда Фа, а не от тези Буди,
Даоси и Богове. Толкова е известното на човешките същества. Това, което остава неизвестно за човечеството, е все
още необятно! Не е ли казал някога Буда Шакямуни, че само
Будите Татагата са толкова много, колкото са песъчинките в
реката Ганг? Биха ли могли ученията на тези Буди да бъдат
същите като Дхарма, преподаден от Буда Шакямуни? Биха
ли могли ученията, които биха предали ако и когато дойдат в човешкото общество, да съответстват дума по дума на
Дхарма, преподаден от Буда Шакямуни? Дали шестте Буди
преди Буда Шакямуни са преподавали същия Дхарма, който е преподавал той? В будизма се споменава, че бъдещият
Буда, Буда Майтрея, ще дойде в този човешки свят, за да
проповядва своето учение. Тогава ще повтори ли той думите
на Буда Шакямуни? Тъжно ми е, когато виждам, че будизмът днес е достигнал до този етап, да е безразсъдно обсебен от самата религия, вместо истински да се занимава със
самоусъвършенстване. Лицемери и мошеници в религиите
сериозно покваряват както местата за самоусъвършенстване, така и монасите. Но като се замисля, това не е толкова
изненадващо. Всъщност Буда Шакямуни някога е говорил
за ситуацията в периода Краят на Дхарма. Каква е разликата между съвременния будизъм и браманизма в неговия
по-късен период?
В настоящия момент аз идвам в този свят, за да преподам Фа още веднъж – директно да преподам фундаменталния Фа на Вселената. Някои хора не смеят да признаят този
факт – не защото са обезпокоени за собственото си самоусъвършенстване, а по-скоро с цел да защитават самата религия
или защото позволяват на своите обикновени човешки емоции да се намесят. Те приравняват религията с Буда. Има и
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други, които се противопоставят, използвайки обикновеното си човешко мислене, защото техният авторитет в будизма
е подложен на съмнение. Нима това е малка привързаност?
Тези със скрити мотиви, които дори се осмеляват да очернят Буда Фа и Будите, вече са се превърнали в призраци в
ада. Просто животът им на Земята все още не е приключил.
Те винаги се разглеждат като някакъв вид учени в област
та на религията, но колко знаят за Буда Фа в действителност?! Често веднага щом се спомене Буда, те незабавно го
свързват с будизма; щом бъде спомената Буда школата, те
мислят, че това е техният собствен будизъм; щом бъде споменат Буда Фа, те го смятат за това, което знаят. Има много
хора по света, които от дълго време се самоусъвършенстват
дълбоко в планините. Много от тях се самоусъвършенстват,
като следват различни пътища за самоусъвършенстване от
Буда школата, които са предавани в продължение на стотици години. Те нямат нищо общо с религията на Шакямуни.
Каква квалификация имат онези мошеници от религиите,
които дори не са наясно с тези понятия или термини, за да
критикуват Фалун Дафа? В миналото появата на Исус разгневява юдаизма. Преди две хиляди и петстотин години
появата на Шакямуни разтърсва браманизма. Изглежда, че
хората никога не могат да си вземат положителни уроци от
историята. Вместо това винаги се учат от негативните уроци, заради собствените си лични интереси. Във Вселената
съществува законът на формиране, застой и упадък. Нищо
не е постоянно и непроменливо. Има Буди, които идват в
този свят в различни исторически периоди, за да спасяват
хора. Историята се развива по този начин. Човечеството в
бъдеще също ще може да чуе Буда Фа.
Ли Хонгджъ
17 декември 1998 г.
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Дафа не може да бъде използван
Дафа може да спаси всички същества. Изправени пред великите факти, дори и тези така наречени „същества от високо
ниво“, които бягат в Трите сфери, и онези от Трите сфери,
които са причинили вреда на Дафа, вече не могат да го отрекат. При все това е възникнал един проблем и се е проявил
сред обикновените хора. Например някои, които се противопоставяха на Дафа или не вярваха в Дафа, също дойдоха
да изучават самоусъвършенстване в Дафа. Дафа може да
спаси всички същества. Аз не възразявам срещу никого,
който идва да го изучава, и в действителност преподавам
Дафа на всички същества. Ключовият момент е, че дълбоко
в себе си тези хора не ме смятат за свой истински Учител.
Причината да изучават Дафа е да го използват, за да защитават неща дълбоко в себе си, които не могат да изоставят,
неща от религията или Боговете, които са им на сърцето.
Това е акт на присвояване на Фа. Самото намерение да се
използва Дафа е непростим грях. При някои от тях обаче,
човешката страна на съзнанието им не е толкова наясно; затова ги наблюдавам през цялото време. Тъй като смятам, че
независимо от причината, поради която са поели по пътя
на Дафа, това все пак е рядка възможност за тях, давам на
сгрешилите още един шанс. В края на краищата той или тя са
родени в момент, когато Дафа се разпространява нашироко,
и също така са в човешко тяло. Чакам ги да осъзнаят това.
Всъщност има група хора, които дойдоха по този начин
и напълно са променили първоначалното си разбиране, превръщайки се в непоколебими, истински Дафа практикуващи.
Но все още има и друга група хора, които не възнамеряват
да се променят и които се препъват в Дафа. Заради стабилността на Дафа в човешкия свят, повече не мога да проявявам снизходителност към това да продължават по този начин. Така те наистина ще пропуснат своя шанс. Както казах,
повърхностните промени имат за цел да бъдат видени от
другите. Дали можете или не можете да бъдете спасени, зависи от променянето и издигането на собственото ви сърце.
Ако там не се случи промяна, не можете да се подобрите и
нищо не може да бъде постигнато. Всъщност поради това, че
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сте прочели „Джуан Фалун“, тялото ви е било в известна степен благословено на повърхността. Не сте постигнали нищо
друго, освен това. С толкова лошо съзнание, бихте ли могли
да постигнете нещо друго? Човешки същества! Помислете! В
какво трябва да вярвате? В какво не трябва да вярвате? Защо
се самоусъвършенствате? За кого се самоусъвършенствате?
За кого съществува животът ви? Вярвам, че ще претеглите
тези въпроси правилно. В противен случай никога няма да
бъдете в състояние да компенсирате това, което ще загубите. Когато Дафа се разкрие пред човечеството, това няма да
са единствените неща, които ще загубите.
Ли Хонгджъ
16 март 1999 г.
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Непоколебимост и твърдост
Самоусъвършенстването в Буда Фа е величествено. Същевременно то е и сериозно. Ученици, знаете само, че съществуват истина и лъжа в човешкия свят, но не знаете, че
животите в други измерения – включително Боговете – се
различават значително из цялата Вселена, което се дължи
на разликите в техните нива. Това води до разлики в разбиранията им за нещата и за истината. В частност, поради
обстоятелството, че не са наясно с реалността по отношение на Фа-коригирането, някои от тях причиниха сериозна
намеса и съпротива, нанасяйки вреда чрез използване на
различни методи за влизане в контакт с учениците. Така те
породиха съмнения и объркване относно Дафа при някои
ученици, чието Небесно око е отворено на ниски нива. Сред
тези същества в Трите сфери (така наречените „Богове“) и
различните така наречени „същества от високо ниво“, които
са избягали от по-високи измерения с цел да избегнат Фа-коригирането, повечето от тях не знаят истината за Фа-коригирането и се противопоставят на самото Фа-коригиране. Те
подкопават праведната вяра и решителността на учениците,
като им показват или казват някои от своите разбирания, базирани на собствените им представи, или като им предават
някои неща и така нататък. Всъщност всичко това са неща
от много ниско ниво и са измамни лъжи. Тъй като са Богове,
те изглеждат много добросърдечни и карат групи от ученици, които имат недостатъчно разбиране за Дафа, да развият
мисли на колебание. По тази причина някои хора са спрели
да изучават Дафа, а някои дори са минали на противоположната страна. В момента този проблем е много сериозен.
Поради това ситуацията на тези хора е изключително окаяна. Същевременно те никога няма да си възвърнат онова,
което са загубили, и това е огромно бедствие в живота им.
Вече съм ви посочил всичко това в „Есенции за усърден напредък“ и в „Джуан Фалун“ в темите за самоусъвършенстване по един-единствен метод и как да се самоусъвършенствате с отворено Небесно око. Защо не можете да
се държите както трябва, след като видите тези така наречени „по-висши същества“, които се преструват на добро132

сърдечни, докато говорят с вас? Могат ли те да ви доведат
до Съвършенство? Защо не помислите върху това? Защо
ви игнорираха, преди да научите Дафа? Защо станаха толкова загрижени за вас, след като научихте Дафа? Самоусъвършенстването е сериозно. Вече съм ви преподал всички
принципи на Фа. Всичко това са неща, през които трябва да
преминете, и тестове, които трябва да издържите в личното
си самоусъвършенстване. Ако не успеете да ги издържите,
си е ваше дело. През цялото това време ви давах възможности да осъзнаете това и да се върнете обратно. От съображения за Дафа не можех да чакам повече и трябваше да
напиша тази статия. Знам, че когато я прочетете, обезателно
ще се пробудите; но това не идва от вашето собствено самоусъвършенстване. Защо на други не е била оказана намеса?
Казвал съм, че Фа-коригирането започна извън Трите сфери
и затова някои така наречени „Богове“ в Трите сфери не могат да го видят. Затова се осмелиха да извършат неща, които
навредиха на Дафа. Когато Фа-коригирането влезе в Трите
сфери и човешкия свят, те няма да има къде да избягат. Но
съществуват записи на всичко, което са извършили, които
след това се превръщат в бъдещите позиции, на които те самите се поставят. Някои ще понижат нивата си, а някои ще
станат човешки същества. Някои ще станат духове в подземния свят, а някои ще бъдат напълно унищожени чрез почти безкрайно и повтарящо се отново и отново унищожение
като разплата за всичко, което са извършили; това е така,
защото тези са позициите, които получават в резултат на
най-истинското проявление на собствения им Шиншин. По
този начин всички животи горе също пренареждат своите
позиции в Дафа, да не говорим за тези неща в човешкия свят
и неговите обикновени човешки същества. Във Фа-коригирането има такива, които се повишават, има такива, които
се понижават, има и такива, които са унищожавани. Независимо дали са Богове, хора или духове, всички ще бъдат
позиционирани наново в различни сфери – от оцеляване до
пълно унищожение. Вие, човешките същества, сте ценени,
защото можете да се самоусъвършенствате; ето защо ви се
преподават принципи от толкова високо ниво. Вие сте ценени, защото чрез самоусъвършенстване сте способни да
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станете наистина велики просветлени същества с праведно
просветление и праведен Фа.
Ли Хонгджъ
16 март 1999 г.
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Очистете се от демоничната природа
Непосредствено след Дафа конференцията за обмяна на
опит на Западните американски щати, някои хора, които слушаха Фа с привързаности, заявиха, че самоусъвършенстването скоро ще приключи и че Учителят щял да напусне, вземайки част от практикуващите със себе си. Това
е акт, който сериозно вреди на Дафа и е силна проява на
демонична природа. Кога съм правил такива изказвания?
Това идва от погрешното ви разбиране на нещата поради вашите привързаности. Откъде знаете, че ще постигнете Съвършенство? Как бихте могли да постигнете Съвършенство,
когато дори не сте способни да изоставите собствените си
привързаности? Дафа е сериозен. Как може да следва това,
което правят злите религии? Какви други форми на демонична природа таите все още? Защо трябва да преминавате
на противоположната на Дафа страна? Ако все още искате
да бъдете мои ученици, незабавно спрете да позволявате на
демоните да ви използват, когато говорите.
Практикуващи, казвал съм многократно, че самоусъвършенстването е едновременно сериозно и свещено. Същевременно нашето самоусъвършенстване трябва да бъде отговорно към обществото, човечеството и самите нас. Защо не
можете да се самоусъвършенствате благородно и по начин,
който съответства на обществото на обикновените хора?! За
всички онези, които са казали на другите, че не остава време, че правят своите окончателни подредби, че Учителят ще
замине и ще вземе този и този със себе си, и така нататък,
предлагам ви незабавно да компенсирате за въздействието,
което пряко или косвено сте оказали. Дори едно изречение
не трябва да бъде използвано от демони. Нашият път за
постигане на Съвършенство трябва да бъде открит и честен.
Ли Хонгджъ
30 март 1999 г.
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