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Истинската природа разкрита
Неотклонно се усъвършенствайте в Дафа, с воля непоклатима.
Повишаването на нивата е основното.
В лицето на изпитания истинската същност на човек е разкрита,
Постигнете Съвършенство, ставайки Буда, Дао или Бог.
Ли Хонгджъ
8 май 1999 г.
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Някои мои мисли
Неотдавна беше съобщено в новините, че континентален Китай иска моето екстрадиране обратно в Китай в замяна на
намаление на търговския излишък [със САЩ] от 500 милиона
щатски долара. Бих искал да кажа няколко думи относно това.
Аз само уча хората да бъдат добри. В същото време безусловно помагам на хората да се избавят от своите болести и
здравословни проблеми и им давам възможност да достигнат
по-високи сфери на съзнанието. Не вземам никакви пари и
не искам каквито и да било материални неща като награда.
Всичко това има положителен ефект върху обществото и хората, обърнало e сърцата им към добротата в широк мащаб
и е направило нивото на техния морал високо. Чудя се дали
това е причината, поради която се опитват да ме екстрадират.
Дали искат да се върна в Китай, за да могат повече хора да получат Фа и да усъвършенстват своите сърца? Ако е така, моля,
не позволявайте на страната да загуби 500 милиона щатски
долара, за да направи сделка – мога да се върна сам.
Чувал съм обаче, че обикновено хората, които са екстрадирани, са военни престъпници, обществени врагове или криминални престъпници. Ако е така, чудя се в коя от по-горните
категории бих се вместил.
Всъщност аз постоянно уча хората да се държат спрямо
Истинност, Доброта и Търпение като техни водещи принципи. Така че, разбира се, аз също съм дал пример. Когато аз и
практикуващите Фалун Гонг сме критикувани без каквато и да
било причина и третирани несправедливо, винаги демонстрираме широта на съзнанието с огромно състрадание и огромно
търпение, и тихо понасяме всичко, за да дадем достатъчно
време на правителството да разбере какви сме. Но това търпение абсолютно не се дължи на това, че учениците на Фалун
Гонг и аз се страхуваме от нещо. Би трябвало да знаете, че
щом веднъж човек разбере истината и истинското значение
на живота, той няма да съжали да даде живота си за това. Не
бъркайте нашето милосърдие или огромната ни толерантност със страх и така да засилвате безразсъдните си действия.
Това са всъщност хора, които са се пробудили, те са самоусъвършенстващи се, които са научили истинското значение
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на живота. И също така, не окачествявайте практикуващите
Фалун Гонг като въвличащи се в „сляпа вяра“. Има толкова
много неща, които човешките същества и науката тепърва
имат да разберат. Не съществуват ли религиите също поради
вяра в по-висши същества? Всъщност истинските религии и
древните вярвания в Боговете, които направиха възможно
нравствеността на човешкото общество да издържи няколко
хиляди години, са това, което е позволило съществуването на
днешното човечество – което включва вас, мен, следващия
човек и така нататък. Ако не бяха тези неща, човечеството
щеше да извърши много отдавна грехове, които да доведат
до катастрофи, потомствените линии на хората вероятно
щяха да са загинали отдавна и това, което съществува днес,
нямаше да го има. Истината е, че нравствеността е изключително важна за човечеството. Ако човек не цени добродетелта, той е способен да извърши всякакви лоши неща, което
е ужасно опасно за човечеството. Толкова мога да кажа на
хората. Всъщност намерението ми не е да направя нещо за
обществото и по никакъв начин не искам да се намесвам в
обикновените човешки дела, още по-малко желая нечия политическа власт. Не всеки смята властта за толкова важна. Не
казват ли хората, че „всеки се стреми към нещо различно“?
Просто искам да дам възможност на онези, които могат да
се самоусъвършенстват, да получат Фа, и да ги науча как истински да подобряват своя Шиншин, тоест да подобрят своя
нравствен стандарт. Освен това не всеки ще дойде да изучава
Фалун Гонг и нещо повече – това, което правя, не може да
има каквато и да било връзка с политиката. Въпреки всичко
самоусъвършенстващите се, чиито сърца са се обърнали към
добротата и чийто морал се е подобрил, са добри за всяка
държава и националност. Как би могло нещо, което помага
на хората да станат по-добри и да поддържат добро здраве,
и което повишава нивото на нравствеността на хората, да
бъде окачествявано като „зла религия“? Всеки практикуващ
Фалун Гонг е член на обществото и всеки си има своята работа и кариера. Те просто ходят в парка да правят упражненията на Фалун Гонг за половин или един час всяка сутрин
и после отиват на работа. Нямаме различни правила, които
хората трябва да следват, както правят религиите, нито имаме някакви храмове, църкви или религиозни ритуали. Хората
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могат да дойдат да учат или да си тръгнат когато пожелаят и
нямаме каквито и да било списъци за членство. Как ще е религия това? Колкото до „зла“ – може ли това, че учиш хората
да бъдат добри, че не вземаш пари от тях и че правиш неща,
за да се лекуват хората и да им се помага да останат здрави,
да бъде категоризирано като „зло“? Или нещо е „зло“ просто
защото е извън обсега на теориите на комунистическата партия? Освен това зная, че злата религия е зла религия и това не
е нещо, което едно правителство определя. Трябва ли една зла
религия да бъде окачествена като „праведна“, ако се придържа
към разбиранията на определени хора в правителството? И
трябва ли една праведна религия да бъде категоризирана като
„зла“, ако не се придържа към техните лични разбирания?
Всъщност знам много добре защо някои хора са твърдо
решени да се противопоставят на Фалун Гонг. Точно както
беше съобщено от медиите, има твърде много хора, практикуващи Фалун Гонг. Сто милиона души наистина не е малък
брой. Въпреки това защо трябва да има страх от наличието
на огромен брой добри хора? Не е ли истина, че колкото повече добри хора има, толкова по-добре, и колкото по-малко
са лошите хора – толкова по-добре? Аз, Ли Хонгджъ, безусловно помагам на самоусъвършенстващите се да подобряват
нравствеността си и да придобият здраве, което носи социална стабилност и позволява на хората да служат по-добре
на обществото със здравите си тела. Не облагодетелства ли
това хората на власт? Тези неща всъщност наистина бяха постигнати. Защо вместо да ми благодарят, те искат да настроят
100 милиона души срещу правителството? Кое правителство
може да е толкова непроумяващо? Нещо повече, кой сред тези
100 милиона души няма семейство, деца, роднини и приятели? Дали това е въпрос на само 100 милиона души? Така че
броят на хората, против които е насочено това, може да е дори
по-голям. Какво всъщност се е случило с „лидерите на любимата ми земя“? Ако с живота си аз, Ли Хонгджъ, мога да разсея
страховете им от тези добри хора, веднага ще се върна и ще
им позволя да направят това, което желаят. Защо да „рискуват световно осъждане“, да губят човешка сила и капитал и
да използват политика и пари, за да преследват сделка, която
нарушава човешките права? Съединените щати, от друга страна, са лидер в спазването на човешките права. Така че би ли
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им изменило правителството на САЩ, за да сключи такава
сделка? Освен това аз съм постоянен жител на САЩ, който
живее под юрисдикцията на законите на САЩ.
Нямам предвид да соча с пръст към някого конкретно.
Просто виждам твърде малко смисъл в това, което правят.
Защо пропускат добра възможност да спечелят общественото мнение, а вместо това настройват около 100 милиона души
срещу правителството?
Говори се, че много хора са отишли до Джонанхай1 и че
определени лица са били шокирани и ядосани от това. Всъщност броят на хората, които отидоха, изобщо не беше голям.
Помислете за това: има 100 милиона души, практикуващи
Фалун Гонг, и само над десет хиляди са отишли – бихте ли казали, че това е много? Нямало е нужда да се мобилизират хора:
при 100 милиона души, ако един човек иска да отиде, а също
и този до него, за нула време ще има над десет хиляди души.
Не са имали лозунги или знамена, не са се държали неуместно и още по-малко са били срещу правителството. Просто са
искали да докладват на правителството за нашата ситуация.
Какво погрешно има в това? Позволете ми да попитам: биха
ли се държали по този начин едни „протестиращи“? Не сте ли
трогнати поне малко, когато го виждате? Въпреки това упорито се опитвате да намерите някакъв недостатък във Фалун
Гонг. Но подходът, състоящ се в опити да се изкорени Фалун
Гонг, докато се пренебрегват всичките му заслуги, е наистина
назадничав. Фалун Гонг не е ужасен, както някои хора си го
представят. Вместо това той носи многобройни ползи и не
вреди на никое общество. Загубата на благоразположението
на народа, междувременно, е това, което е най-страшното.
Честно казано, учениците на Фалун Гонг също са човешки
същества, които са в процес на самоусъвършенстване, и все
още имат човешки съзнания. В тази ситуация, в която са тре-

Джонанхай – сградата на китайското ръководство в Пекин; намира се
до Службата за жалби на Държавния съвет. Тук става въпрос за апела от 25
април 1999 г. – бел. прев.
1

11

тирани несправедливо, не съм сигурен още колко дълго могат
да издържат и ето за кое съм най-загрижен.
Ли Хонгджъ
2 юни 1999 г.
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Позиция
Изпитанията, през които преминава един практикуващ, са
нещо, което обикновен човек не би могъл да понесе. Ето защо
през цялата история толкова малко хора са били способни
да успеят в самоусъвършенстването и да постигнат Съвършенство. Човешките същества са просто човешки същества.
В критични моменти за тях е трудно да изоставят своите човешки понятия, но винаги си намират извинения, за да убедят
самите себе си. Един величествен самоусъвършенстващ се, от
друга страна, е способен да изостави своя Аз и дори всички
свои човешки мисли насред решаващи изпитания. Поздравявам Дафа практикуващите, които могат да преминат през
изпитанията, определящи дали е възможно да постигнат Съвършенство. Вечността, в която вашите същества никога не
умират, и дори бъдещите ви нива са създадени от вас самите;
могъщата добродетел идва от собственото ви самоусъвършенстване. Бъдете прилежни! Това е най-величествената и
най-огромна привилегия.
Ли Хонгджъ
13 юни 1999 г.
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Стабилност
Нещата, които се случиха в последно време, вече нанесоха
сериозна вреда на многото Фалун Дафа ученици. Същевременно тези неща опетниха тежко и имиджа на нацията. По отношение на информацията, която имат учениците за това как
съответните региони или съответните отдели пряко или тайно са се намесили и са разстроили практикуването на Фалун
Гонг учениците, и по отношение на ситуацията, в която някои
хора използваха властта си, за да предизвикат „инцидент“ с
Фалун Гонг, да поставят широк сегмент от народа и правителството в опозиция едни спрямо други и така да спечелят
политически, учениците могат да докладват тези случаи на
различни нива на правителството или на ръководителите на
страната, използвайки нормалните канали.
Но ние сме самоусъвършенстващи се. Не се въвличайте
в политика и не позволявайте събитията, които се случиха в
последно време, да ви смутят. Успокойте съзнанията си, продължете нормалната си практика и изучаването си на Фа, бъдете прилежни, усъвършенствайте се солидно и напредвайте
непрестанно.
Ли Хонгджъ
13 юни 1999 г.
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Посвещение към руското издание на
„Фалун Дафа“
Ценете го!
Обетите на Боговете се изпълняват;
Ценете го!
Това е, което търсехте;
Ценете го!
Фа е точно пред вас.
Ли Хонгджъ
10 юли 1999 г.
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По-нататъшни коментари относно
„сляпата вяра“
„Сляпа вяра“ беше доста обикновено понятие, преди определени хора в Китай, които се занимават с политика, да го
разгласят като понятие, притежаващо смъртоносна сила.
Всъщност „сляпата вяра“, пропагандирана от тези политици,
не е сляпа вяра, а политически етикет, политически лозунг;
тя е политически термин, използван специално при нападки
срещу другите. Щом на нещо е залепен този голям етикет, то
става противоположно на науката и така може да бъде безсрамно атакувано.
В действителност тези, които са преминали през всякакви
видове политически кампании, са много проницателни. Те са
вярвали в нещо, преживели са разочарование, възхищавали са
се сляпо на нещо или някого и от своя опит са научили урока
си. Особено по време на Културната революция те преживяха
незабравим удар върху душите си. Бихте ли могли да накарате
хора като тези просто лекомислено да повярват в нещо? Хората днес са по-способни от всякога да различат дали нещо е
истина или някаква така наречена „сляпа вяра“, скалъпена от
хора, които създават политически въпроси.
Дали нещо е наука или сляпа вяра, не следва да бъде решавано от политиците. Вместо това то би трябвало да бъде
преценено от учените. Въпреки това тези така наречени „учени“, които са използвани за политически цели, са всъщност
също политически фигури. За такива хора е невъзможно да
направят честни и научни заключения от истински научна
и неутрална гледна точка. Така че принципно те не могат да
бъдат смятани за учени. В най-добрия случай могат просто
да действат като тояга, държана в ръцете на политиците и
използвана за налагане на хората.
Разбирането на Истината на космоса от учениците на
Дафа е издигане, което е в резултат от рационално разбиране и опит. Напразно е за човешките същества, независимо
каква е позицията им, да отхвърлят Фа-принципите на космоса, които надхвърлят всички теории в човешкото общество. Особено във време, когато нравствеността на човешко16

то общество е на ръба на пълната разруха, великият космос
е този, който още веднъж показва своето милосърдие към
човешките същества и им дава този последен шанс. Това е
надеждата на човечеството, която то би трябвало да цени и
пази извънредно много. От егоистични желания обаче хората
подкопават тази последна надежда, която космосът е дал на
човечеството, вбесявайки Небето и Земята. Невежите хора
дори наричат многото бедствия „естествени явления“. Космосът не съществува заради човечеството. Хората са просто
проявление на съществуването на съществата от най-ниското ниво. Ако човечеството повече не отговаря на стандарта
за съществуване на това ниво на Вселената, тогава то може
само да бъде изличено от историята на космоса.
Човечество! Събуди се! Обетите на Боговете в историята
се изпълняват. Дафа отсъжда всички същества. Какъв път ще
поеме човек в живота е негов собствен избор. Една мисъл на
човек може да определи бъдещето му.
Ценете го и го пазете: Фа-принципите на космоса са точно пред вас.
Ли Хонгджъ
13 юли 1999 г.
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Знаещото сърце
С Учителя, ръководещ пътуването, Фа спасява всички същества,
Едно платно е вдигнато – сто милиона платна го следват.
Олекотените лодки плават бързо с изоставени привързаности,
С натежало човешко сърце, преминаването на океана се оказва трудно.
Вятърът и облаците внезапно се променят и небесата изглежда ще се сгромолясат,
Планините се тресат, моретата се пенят и свирепи вълни се
надигат.
Следвайте Учителя близо, твърдо се усъвършенствайте в
Дафа,
С твърде силни привързаности посоките са изгубени.
За да спасят живота си, някои изоставят преобърнати лодки
и скъсани платна,
Когато калта и пясъка са напълно пресети, златото заблестява.
Когато става въпрос за живот и смърт, големите приказки са
без значение,
Действията разкриват какво е истинско.
Когато денят на Съвършенството настъпи,
Великото разкриване на истината ще остави света в изумление.
Ли Хонгджъ
12 октомври 1999 г.
(публикувано на 22 май 2000 г.)
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Към Съвършенство
Изучаването на Фа с привързаности не е истинско самоусъвършенстване. И все пак по време на самоусъвършенстването човек може постепенно да осъзнава своите фундаментални привързаности, да се избавя от тях и така да покрие
стандарта за самоусъвършенстващ се. Какво е фундаментална привързаност тогава? Човешките същества придобиват
много понятия в този свят и в резултат на това са водени от
тези понятия да преследват това, за което копнеят. Но когато човек дойде на този свят, кармичните подредби са тези,
които определят хода на живота му и какво ще бъде спечелено и изгубено в него. Как биха могли понятията на човек
да определят всеки етап от неговия живот? Така тези така
наречени „красиви мечти и желания“ стават стремежи, които
никога не могат да бъдат осъществени, въпреки болезнените
привързаности.
Дафа има безгранично вътрешно значение и е създал
всичко на всяко ниво на космоса, включително, разбира се,
всичко на човечеството. Така с изключение на онези низки
хора, които са били използвани да преследват Фа от зловещите стари зли сили – които самите биват премахвани – хората
могат да видят във Фа неща, които смятат за добри. Някои
истински виждат Фа-принципите на Дафа; докато много
други ученици са открили с човешките си понятия различни
копнежи и желания в Дафа и, заставени от тези човешки привързаности, са дошли да практикуват самоусъвършенстване
в Дафа.
Някои хора мислят, че Дафа е в съответствие с тяхното
собствено разбиране за науката; някои хора мислят, че той е в
съгласие с техния кодекс за поведение; някои хора мислят, че
той е в съзвучие със собственото им неудовлетворение от политиката; някои хора мислят, че Дафа може да спаси изродения морал на човечеството; някои хора мислят, че Дафа може
да излекува техните болести; някои хора мислят, че Дафа и
Учителят са праведни, и така нататък. Не е погрешно човешките същества в този свят да копнеят с тези привързаности за
красиви мечти и желания. Но един самоусъвършенстващ се
определено не бива да е такъв. Можете да започнете по пътя
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на Дафа с тези мисли, но в хода на самоусъвършенстването е
нужно да разглеждате себе си като практикуващ. По време на
самоусъвършенстването обаче, чрез четене на книгите, изучаване на Фа и усърден напредък трябва ясно да осъзнаете
какви са били мислите ви, когато за първи път сте дошли в
Дафа. След практикуване за период от време, все още ли са
същите вашите мисли? Заради тези човешки привързаности
ли продължавате по пътя? Ако е така, не можете да бъдете
смятан за мой ученик. Това означава, че не сте изоставили
фундаменталните си привързаности и че сте неспособни да
разберете Фа от позицията на Фа. Онези, които са били изличени по време на злите тестове, на които Дафа се натъкна
в Китай, са все хора, които не са изоставили тези привързаности. Същевременно те оказаха негативен ефект върху Дафа.
Въпреки това и въпреки ситуацията, в която голям брой
ученици, които са истински самоусъвършенстващи се, понасят сурови изпитания, времето на завършване е нееднократно
отлагано, за да се изчака тези хора да разпознаят собствените
си фундаментални привързаности. Това е така, защото много
сред тях са предопределени и имат потенциала да постигнат
Съвършенство.
Знаете ли, че едно от най-големите извинения, което старите сили понастоящем използват, за да преследват Дафа, е,
че вашите фундаментални привързаности остават скрити?
Така че, за да бъдат разпознати тези хора, изпитанията бяха
направени по-тежки. Ако сте привързани към съвместимостта на Дафа с човешката наука, те манипулират злонамерени
човешки същества да разпространяват лъжи, че Дафа е „сляпа вяра“; ако сте привързани към силата на Дафа да лекува
болести, те манипулират злонамерени човешки същества да
разпространяват лъжи, че Дафа забранява на хората да вземат
лекарства и че това е довело до 1400 смъртни случая; дори ако
кажете, че Дафа не е въвлечен в политиката, те карат злонамерени човешки същества да разпространяват лъжи, че Дафа и
Ли Хонгджъ имат зад себе си чуждестранни политически сили
и така нататък; ако кажете, че Дафа не събира такси, те казват,
че Учителят се стреми да натрупа богатство чрез нечестни
средства. Към каквото сте привързани, те карат злите хора да
съчиняват лъжи за това. Дори ако се страхувате, че Дафа бива
увреждан, те фабрикуват статии, предполагаемо написани от
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Учителя. Помислете за това: огромният тест понастоящем е
именно за да се види как се справя Дафа и как се държат учениците в отсъствието на Учителя. Как би могъл Учителят да
говори? Как бих могъл да ви кажа отново какво да правите? В
допълнение те манипулират злонамерени човешки същества
да проверяват Дафа и неговите ученици, поставяйки ги във
всеобхватен и унищожителен тест, който се цели във всички
човешки мисли и привързаности. Ако истински можехте да
изоставите тези фундаментални човешки привързаности в
своето самоусъвършенстване, това последно изпитание нямаше да бъде толкова зло.
Дори и сега някои хора все още не могат да се концентрират, когато става въпрос за четене на книгите. Особено
онези от вас, които вършат работа за Дафа, не бива да използвате никакъв претекст да криете, че не четете книгите
или не изучавате Фа. Дори ако вършите работа за мен, вашия
Учител, все още има нужда да изучавате Фа всеки ден със спокойно съзнание и да се самоусъвършенствате солидно. Когато умът ви блуждае навсякъде докато четете, безбройните
Буди, Даоси и Богове в книгата виждат вашето смехотворно
и жалко съзнание и виждат кармата във вашите мисли да
ви контролира, което е отвратително. И въпреки това вие
се придържате към заблудата и не успявате да се пробудите.
Някои доброволци не четат и не изучават Фа в продължение
на дълги периоди от време. Как биха могли да вършат добре
Дафа работа? Вие несъзнателно сте си нанесли много загуби, които са трудни за възстановяване. Миналите уроци би
трябвало да са ви направили по-зрели. Единственият начин
да предотвратите старите зли сили да се възползват от пропуските в съзнанието ви, е да използвате добре времето си,
за да изучавате Фа.
Това, което се разгръща понастоящем, е било аранжирано много отдавна в историята. Онези практикуващи, които
пристъпиха напред, за да утвърдят Фа в лицето на натиска, са
величествени. Когато попитах последната група същества от
високо ниво, които ще бъдат изличени, защо измислят лъжи
за мен и Дафа, те отговориха: „Няма друг начин. Пътят, по
който си поел, е толкова праведен. Как иначе биха могли да
бъдат изпитани Дафа и твоите ученици?“ Тези, които вредят на Дафа, са само шепа зли сили. Всичко, което правят,
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е да използват онези зли същества, за които те също смятат,
че трябва да бъдат елиминирани. Всички неизмерими и безбройни Буди, Даоси и Богове в космоса и съществата в дори
по-големи космически тела наблюдават всичко на тази малка прашинка в космоса. Дафа вече е довел до Съвършенство
всичко в космоса. Могъщата добродетел е величествена и вечна. Онези практикуващи, които успяха през всестранните и
най-сурови изпитания, са положили солидна като скала основа за Дафа в този свят, демонстрирали са в човешкия свят
истинското проявление на Дафа и същевременно са довели до
Съвършенство своите собствени най-величествени позиции.
Злото скоро ще бъде напълно елиминирано, злите същества в
човешкия свят ще получат дължимото възмездие и греховете
вече не могат да бъдат позволени. Практикуващите чакат да
постигнат Съвършенство и аз не мога да чакам повече. Поведението на всеки, добро или лошо, напълно отразява резултата, който той ще получи. Съзнателни същества, вашите
бъдещи позиции са избрани от самите вас.
Ли Хонгджъ
16 юни 2000 г.

22

До тайванската Фа-конференция
Първо бих искал да изкажа своите поздрави на всички тайвански Дафа ученици – здравейте на всички!
Също бих искал да пожелая на вашата Фа-конференция
пълен успех!
Надявам се, че чрез тази Фа-конференция ще можете да
откриете къде изоставате и ще станете по-прилежни, и че
ще направите свята тази Фа-конференция – конференция, в
която сравнявате как сте изучавали и сте се самоусъвършенствали, и показвате праведния Фа на хората по света.
Ли Хонгджъ
25 юни 2000 г.
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Относно едно предсказание
Ученици: това, което сега се разгръща в Китай, е било предварително аранжирано в историята и много хора през историята са го предсказвали. Те са избрали да не говорят по въпроса директно, за да може едновременно да се придържат към
заблудения начин, по който е светът, както и да предупредят
неговите хора. Следователно обикновените хора могат да осъзнаят значението на едно предсказание само след като историята е отминала.
Например по отношение на случващото се в Китай, преди
стотици години французинът Нострадамус е заявил в своята
пророческа книга „Векове“ следното:
В годината 1999, месец седми,
От небето ще дойде велик Крал на Терора,
За да върне обратно към живот великия крал на Анголмоа,
Преди и след като Марс царува, в името на това да донесе щастие на хората.
Това, което той казал за „годината 1999, седми месец, от
небето ще дойде ... Терора, за да върне обратно към живота
... крал...“ се отнася точно за няколко души с нечисти мотиви
в Централния комитет на ККП, използващи властта си, за да
започнат обширно и жестоко потискане на Дафа и Дафа практикуващите. Те арестуваха хора, биха хора, изпращаха хора
в трудови лагери, осъждаха хора на затвор и унищожаваха
книгите; използваха армията, полицията, тайни агенти и дипломатически средства; и използваха всички радиостанции,
телевизионни канали и пресата, за да разпространяват лъжи
и да извършват преследването по безчестен начин. Непреодолимата му величина изглежда все едно заплашва да сгромоляса небесата, разпространявайки злостта си по целия свят.
Ръководени от изродени понятия, старите сили аранжираха
това с цел да „изпитат“ Дафа по унищожителен начин. Процесът на Фа-коригирането на Учителя сред хората е, както го
виждат Боговете, точно като процес на възкресение.
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Колкото до изречението „преди и след като Марс царува“, то означава, че [Карл] Маркс управлява света преди и
след 1999 г. В действителност не само онези общества, ръководени от злата комунистическа партия, сега практикуват
марксизъм. Системата за социално благоденствие и сродните
на нея, възприети от развитите страни по света, също са порочни комунистически неща в рамките на капитализма. Тези
общества изглеждат свободни, но въпреки това изглежда, че
целият свят всъщност практикува комунизъм. Хората, които
идват в развитите страни на Запад от държави, управлявани
от злите комунисти, споделят едно впечатление: „Тук е като
при комунизма, с изключение на това, че не пропагандират
насилствената революция.“
Що се отнася до последната част, „в името на това да донесе щастие на хората“, то се отнася до идеята на подлата
комунистическа партия за освобождаване на цялото човечество, както и до поддържането на социално благоденствие
в западното общество чрез тежки данъци.
Тъй като този въпрос е все още в процес на приключване,
дешифрирам само тези няколко изречения. Всъщност предсказанията, засягащи този времеви период, са разпространени в много държави. Няколкото бележки по-горе са само
за справка.
Ли Хонгджъ
28 юни 2000 г.
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Използвам по желание
Никога не съм харесвал граматиката и думите, стандартизирани от съвременния китайски език, чиито значения са направени повърхностни. Ето защо често не използвам стандартизираните граматика и думи, когато преподавам Фа! Някои
хора не го разбират. Истината е, че думите, чиито значения са
променени от съвременните хора, вече имат влети в тях понятия на съвременните хора. Особено думи, които съдържат
елементи на атеизъм и политика, е невъзможно да бъдат използвани, когато се преподава Фа. За да позволя на учениците
да разберат, правя каквото мога, за да използвам граматиката
и думите на съвременния китайски език.
Как би могъл Фа на космоса да бъде стандартизиран от
човешката култура? Докато мога да обясня ясно принципите
на Фа, аз премахвам рамките на човешката култура, разчупвам тези правила и ограничения и използвам езика по желание. За да мога да изразя ясно Дафа, си служа с езика, както
пожелая. Например понякога изреченията ми са много дълги
и повтарям думи, за да наблегна и задълбоча значението на
изреченията. Дори и така е много трудно да използвам човешкия език, за да изразя високите и дълбоки принципи на Фа.
Що се отнася до думите, основно ги използвам по желание.
Например често пиша „степен“ (程度) като „степен на постижение“ (成度), тъй като чувствам, че тази дума би трябвало
да бъде използвана, за да се изрази обхватът, до който нещо
е осъществено. Харесва ми да пиша „истината по въпроса“
(真相) като „истинската ситуация“ (真象), тъй като чувствам,
че тази дума би трябвало да се използва, за да се изрази начинът, по който нещата стоят наистина; харесва ми да пиша
„абсолютен“ (绝) като „непоклатим“ (决), тъй като чувствам,
че тази дума има повече тежест; използвам „необятен“ (洪)
вместо „огромен“ (弘), тъй като тя е по-подходяща за описване
на Великия Фа на космоса, и така нататък. Също така не ми
харесва да стандартизирам изреченията чрез използване на
прости пунктуационни знаци. Когато пиша, често използвам
запетайки чак до края. Грижа се само за вътрешното значение на Фа и когато става въпрос за човешко стандартизиране, нямам чувство на задължение. Човешката култура е да26

дена на хората от Боговете, но съвременният китайски език
е променен от съвременното изкривено човешко мислене,
с неговото отричане на теизма и с политическите му понятия. Фа ще донесе на човечеството всичко ново и праведно и
няма да бъде повлиян от нищо, което е старо, изкривено или
извратено. Завърших гимназия и целта на това да не отида
в колеж беше да предотвратя всякакви видове концепции,
теореми, дефиниции, научни закони, човешки теории и различни стандартизирани неща да се формират в съзнанието
ми. Тези човешки неща абсолютно не могат да бъдат смесвани във Великия Фа на космоса, когато той се преподава, тъй
като това би причинило намеса във Фа от човешки понятия.
Дафа е Фа на космоса и Дафа е създал всички същества в
космоса. Дафа е създал жизнени среди и стандарти за съществата на различни нива на космоса и е създал за съществата
на различни нива различни форми на мъдрост, включително
културата на човешкия род. Целта на разпространяването на
Дафа надлъж и нашир е да коригира Фа в космоса и същевременно да позволи на Дафа практикуващите в човешкия
свят да достигнат Съвършенство. Дафа също така създава
ново човечество и по същия начин ще донесе на човечеството
нова култура.
Ли Хонгджъ
28 юни 2000 г.
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Отстранете намесата
Ученици: Дафа, който ви преподавам, е единственото нещо,
което може да ви гарантира постигане на Съвършенство чрез
вашето подобряване в самоусъвършенстването. Ако някой,
бидейки неспособен да отстрани обикновените си човешки
привързаности, си докара зли същества, които приемат моя
образ и му казват какво да прави според неговите привързаности, така че да нанесе вреда на Фа, този човек е в изключителна опасност. Ако не се пробуди, той ще стане демон, който
вреди на Фа.
Моите Фашъни2 са въплъщение на мъдростта на съзнанието ми и на моята енергия и мисленето им ни най-малко не
се отличава от моето. Не казах и дума, когато Дафа и неговите
ученици се сблъскаха със злия тест на преследването. Това е
точно като вземането на изпит за прием в университет: по
време на изпита може ли учителят да ви каже на място как
да отговорите на въпросите? Тогава, ако не съм говорил по
време на този тест, защо да използвам формата на моите Фашъни, за да ви казвам директно какво да правите?
В последно време една жалка жена в Хонконг, която изгуби ума си, сериозно се намесва в Дафа, като казва абсурдни
неща, въдейки демони в съзнанието си, затова как мой Фашън
ѝ казвал какво да прави. Тя дори нанесе вреда, използвайки
мое телефонно обаждане до нея, и постоянно върши лоши
неща. Независимо какви абсурдни неща казва от името на
предполагаемия Фашън, аз нямам такива ученици. Ако има
хора, които желаят да я последват, за да причинят безредие
във Фа, те могат да вървят с нея – това, което искам, са практикуващи, които се самоусъвършенстват по праведен и благороден начин, величествени Богове, които са непоклатими и
солидни като диамант.
Ученици, трябва да сте с ясно съзнание в този сериозен
и величествен настоящ момент. Аз бях този, който ви пре-

2
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Фашън – Фа-тяло; тяло, изградено от Гонг и Фа – бел. прев.

подаде Фа. Моите Фашъни са само образът на моите мисли,
докато аз съм главното същество. Може ли някой, който дори
не ме признава [за Учител], все още да бъде Дафа ученик?
Освен това има ученици, които не биваше да развиват самодоволство само защото мислят, че са вършили свързани с
Фа-коригирането неща за Дафа. Понастоящем всички онези,
които са ирационални и говорят безсмислици, са в опасност
– това е фатално за тях. И което е по-важно, всички вие трябва да игнорирате това, към което тази саботьорка в Хонконг
подстрекаваше, и да не ѝ давате публика. Не че Учителят не
е милосърден – през няколкото години на вашето самоусъвършенстване аз не само понесох невероятно огромна част
за вас, но и наред с това постоянно ви загатвах неща в името
на напредъка ви, грижех се за вашата безопасност и уреждах
дълговете, които дължахте на различни нива, така че да можете да постигнете Съвършенство – това не са неща, които
просто всеки може да прави, нито могат да бъдат направени
за обикновените хора. Просто тези хора са твърде ирационални и не знаят да ценят Дафа и възможността да се самоусъвършенстват.
Когато преподавах Фа, ви казах преди за всички проблеми, които могат да възникнат по време на това зло и унищожително изпитание. Наистина е трудно за онези, които не
са се самоусъвършенствали истински, да преминат успешно
през това. Сега можете да видите защо често ви казвам да четете книгата повече, нали така?! Фа може да преодолее всички
привързаности, Фа може да унищожи цялото зло, Фа може да
разбие всички лъжи и Фа може да подсили праведните мисли.
Онези ирационални, жалки хора сега са манипулирани от
тайни агенти. Колкото до онези, чиито привързаности са ги
накарали да тръгнат с тези хора, дори ако са способни да се
пробудят, за тях ще бъде много трудно да имат каквато и да
било по-нататъшна възможност за самоусъвършенстване.
Дафа е сериозен и величествен и самоусъвършенстването е
сериозно нещо. Един човек – независимо кой е той – трябва
сам да плати за всички лоши неща, които е извършил в този
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свят. Не искам да видя и един ученик да пропадне, но и определено не искам негодни практикуващи.
Ли Хонгджъ
5 юли 2000 г.
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Съобщение
До всички Дафа асоциации:
Определено не е погрешно да обясните фактите относно
нашата ситуация на китайското правителство по мирен начин. Като самоусъвършенстващи се обаче абсолютно не бива
да възприемаме какъвто и да било свръх-разпален подход
или реч. През последната година вие разяснявате истината и
апелирате към хората по света и правителствата, водени от
добра воля, и правите това по праведен начин.
Щастлив съм за практикуващите (величествени същества), които са изковавани чрез самоусъвършенстване в
Дафа. Също така се надявам, че в бъдеще, докато разясняват
истината и апелират към правителството, те по никакъв начин няма да пренебрегнат важността на изучаването на Фа,
защото всички те трябва да напредват към Съвършенство.
Следя отблизо всичко, което учениците правят, и състоянието на тяхното самоусъвършенстване. Надявам се, че всички
вие ще се справяте с нещата дори по-добре.
Ли Хонгджъ
20 юли 2000 г.
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Рационалност
Насред изпитания за един ученик е много трудно да види
причината за дадено нещо, но не е невъзможно. Когато успокои съзнанието си и прецени нещата според Дафа, той ще
може да види същността на въпроса. Някои ученици смятат,
че най-доброто самоусъвършенстване е да бъдат изпратени в
център за задържане или трудов лагер, или да бъдат осъдени
на затвор, за да утвърждават Фа. Ученици, не е така. Пристъпването напред за утвърждаване на Фа, използвайки много
различни подходи, е величествен акт, но това абсолютно не
означава, че трябва да бъдете арестувани от злото. Ако беше
така, защо тези ученици, които пристъпват напред да апелират, настояват за освобождаването на всички онези невинни
ученици, които са арестувани, задържани, изпратени в трудови лагери или осъдени на затвор? Да ви арестуват не е целта.
Утвърждаването на Дафа е това, което е истински величествено, и вие пристъпвате напред, за да утвърждавате Дафа. Тъй
като пристъпвате напред, трябва да се опитате да успеете в
утвърждаването на Фа – това е истинската цел на пристъпването напред. Когато злите хора ви питат дали практикувате
Фалун Гонг, можете да ги игнорирате или да използвате други
начини, за да отклоните въпросите им. Не позволявайте доброволно на злото да ви отведе.
Понастоящем все още има някои ученици, които твърдят,
че моите Фашъни са им казали какво да правят, и така стигат до крайности. Многократно съм казвал, че само лъжливи
Фашъни директно казват на учениците какво да правят. Нещо
повече, фалшиви Фашъни се появяват само когато един ученик е силно привързан към нещо. Това е така, защото целта
на старите сили е да нанасят вреда. Когато един ученик има
силна привързаност, строго погледнато, поведението му е по
същество проявление на демоничната му природа и нещо,
причинено от емоции; то не е рационално. Тогава злото може
да се появи. От сега нататък внимавайте – всички онези, които твърдят, че мои Фашъни директно са им казали какво да
правят, всъщност говорят за фалшиви Фашъни.
Настоящото ви представяне като Дафа ученици е величествено. Всичко това е проявление на вашата доброта (Шан)
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и е това, от което злото се страхува най-много, тъй като онези, които нападат добротата, със сигурност са зли. Действията, които те предприемат сега в преследването на Дафа
и неговите ученици, са изключително зли и позорни и те се
страхуват от изобличаване. Трябва да позволите на хората по
света да узнаят за тяхната злина – това също е спасяване на
хора. Докато елиминирате злото, вие се усъвършенствате и
подсилвате проявлението на Фа в света. Знаехте ли, че всичко, което правите сега, вече е създало най-величествената
и вечна могъща добродетел за Дафа и за самоусъвършенстващите се в Дафа? Когато тази страница от историята бъде
обърната, хората, които останат, ще видят вашето величие
и бъдещите Богове завинаги ще помнят това величествено
време в историята. Утвърждавайте Фа с рационалност, разяснявайте истината3 с мъдрост, разпространявайте Фа и спасявайте хората с милосърдие – това е създаване на великата
добродетел на едно Просветлено същество.
Ли Хонгджъ
9 август 2000 г.

Китайският термин, преведен тук като „истина“, се отнася до „истина
по въпроса“ или „истина за фактите или ситуацията“, за разлика от понятието
„истина“ в абстрактен или философски смисъл – бел. прев.
3
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Елиминирайте последната си
привързаност
Дафа и Дафа учениците преживяха най-злото, най-злонамереното, унищожително изпитание – нещо невиждано преди в историята. Дафа и неговите ученици, които истински
действат като най-величествените самоусъвършенстващи се
в праведен път за самоусъвършенстване, преминаха успешно
през изпитанието. В човешкия свят всички хора, организации
и групи правят неща в човешкото общество, за да постигнат
нещо в този свят. Дафа практикуващите обаче изоставят
всички привързаности на обикновените хора – включително
привързаността към своя човешки живот – за да постигнат
сферите на по-висши същества. Ето защо бяхме способни да
издържим най-злото, най-злонамереното и най-непочтеното преследване в човешката история. Това е, което онези зли
жалки хора не очакваха.
Тъй като съответствате на изискванията и отговаряте на
стандарта за истински самоусъвършенстващи се, не можете
да бъдете заплашени със загуба на пари или материални интереси; и това са неща, които самоусъвършенстващите се трябва да изоставят така или иначе. Нещо повече, тези самоусъвършенстващи се могат дори да изоставят живота и смъртта
– как може да се страхуват от смъртната заплаха? Въпреки че
няколко жалки хора все още вършат зло, онези най-зли същества, които са на високи нива на космическото тяло, вече са
напълно елиминирани в процеса на коригирането на космоса
от Фа. Злодеите, които са на най-повърхностното ниво – това
на човечеството, скоро ще трябва да платят за всичките си
грехове, докато са напълно елиминирани по времето, когато
Фа коригира човешкия свят.
В континентален Китай тези дни някои тайни агенти, които твърдят, че са Дафа ученици, си проправят път в трудови
лагери и на други места, където са държани учениците, с цел
да нанасят вреда. Те мамят учениците, твърдейки, че те [тайните агенти] вече са постигнали Съвършенство, както и чрез
използване на други средства. Казват на учениците, че учениците вече са постигнали Съвършенство и вече няма нужда да
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практикуват, че учениците трябва да се придържат към обикновените хора колкото може повече, че трябва да предадат
книгите си и така нататък. С тези безсмислици са измамили
някои ученици, които насред изпитанията не желаят да останат в човешкия свят и искат да постигнат Съвършенство
възможно най-скоро. Във Фа съм ви казал да се придържате
към обикновените хора колкото може повече, докато се самоусъвършенствате. Никога не съм казвал, че трябва да се
придържате към обикновените хора [само по себе си]. Ако
не сте по-различни от обикновен човек, все още ли сте самоусъвършенстващи се? Дафа практикуващи – бъдещи Буди,
Даоси и Богове – как може да позволявате на онези зли, нелепи смешници да се възползват от каквито и да е пропуски?
Всъщност е време да изоставите последните си привързаности. Като самоусъвършенстващи се вече знаете, че
би трябвало – и в действията си сте го постигнали – да изоставите всички светски привързаности (включително привързаността към човешкото тяло) и сте успели в процеса на
изоставяне на живота и смъртта. Тогава привързаност ли е
да сте привързани към постигането на Съвършенство? Не е
ли това също привързаност, породена от човешко желание?
Би ли бил един Буда привързан към постигането на Съвършенство? Всъщност онези самоусъвършенстващи се, които
истински се приближават към Съвършенство, нямат тази
привързаност. В преподаването на Фа съм говорил за принципа, при който ученик от училище, който се справя с уроците си добре, по естествен начин ще бъде приет в колежа, докато ученик от училище, който е привързан към това да бъде
приет в колежа, но не се справя с уроците си добре, няма да
бъде приет. Не е погрешно за един самоусъвършенстващ се
да желае да постигне Съвършенство, но съзнанието ви трябва
да е върху Фа. Докато непрестанно се самоусъвършенствате, несъзнателно ще постигнете стандарта за Съвършенство.
Онези Дафа ученици, които не могат да понесат страданието,
е много вероятно да имат мисли за скорошно напускане на
човешкия свят и постигане на Съвършенство. Това позволява
на злото да се възползва от техните пропуски. Вече издържахте най-трудното време. Така колкото до последната ви
привързаност, със сигурност трябва да я изоставите. Знам
всички страдания на моите ученици. Истината е, че ви ценя
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повече, отколкото вие цените себе си! Цялото зло в космоса е
елиминирано с безпрецедентна скорост.
През последната година собствената карма на учениците,
недостатъчното разбиране на Фа, неспособността да се изоставят привързаности сред изпитания, неспособността за
справяне с нещата чрез праведни мисли насред болезнени
изпитания и така нататък, са главните причини зад ескалацията на преследването от злото и са фундаменталните извинения, които злото използва, за да вреди на Фа. Въпреки това,
колкото един самоусъвършенстващ се влага в самоусъвършенстването, толкова ще получи, когато достигне Съвършенство. Спомняте ли си все още как веднъж, когато преподавах
Фа, един ученик попита дали самоусъвършенстващ се може да
се усъвършенства до Статус на достижение, по-висок от там,
където първоначално е бил създаден животът му? Ако един
самоусъвършенстващ се може да изостави мисълта за живота
и смъртта при всяко обстоятелство, злото със сигурност ще
се страхува от него. Ако всеки ученик е способен да направи
това, злото от само себе си повече няма да съществува. Всички вие вече сте наясно с принципа на взаимното пораждане и
взаимното потискане. Ако не се страхувате, факторът, който
би ви накарал да се страхувате, ще спре да съществува. Това
не е наложено от вас самите, а се постига като истински и
спокойно се откъсвате от него. Когато ви види да страдате,
Учителят се чувства дори по-загрижен от вас; когато не вземате някоя стъпка добре, това наистина наранява сърцето ми.
Всичко, което е направило злото, всъщност цели привързаностите и страховете, които не сте изоставили. Вие сте бъдещи
Просветлени същества, които ще станат Буди, Даоси и Богове,
и не сте загрижени за загубите и печалбите в този свят. Така
че би трябвало да сте способни да изоставите всичко. Ако не
бяхте привързани точно сега към постигане на Съвършенство, злото нямаше да може да се възползва от този последен
пропуск.
Когато тези жалки хора, преструващи се на Дафа ученици, се опитват да ви препънат, те обикновено ви казват, че те
самите са ученици, че са постигнали Съвършенство, и други
безсмислици. Забележително е, че можете да изоставите живота и смъртта, но не бива да развивате привързаност към
постигане на Съвършенство. Това би било пропуск! Също така
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то е точно пропускът, от който злото се възползва. След като
казват, че вече са постигнали Съвършенство, помолете ги да
полетят в небето, за да покажат на всички, или да рецитират
параграф от „Джуан Фалун“ за проверка. Някой, който е постигнал Съвършенство, е Буда, Дао или Бог с безгранично
сияние и ще притежава величествения образ на един Бог, с
всички божествени сили на Буда Фа – той повече няма да
има човешки облик. Как може тези дребни смешници, които
ходят в трудовите лагери и действат загадъчно, да измамят
Дафа учениците? Въпреки че са намерили няколко десетки
измамници – утайката на човечеството – които да поставят
в тази срамна дейност, само когато сърцето ви е неповлияно,
ще можете да се справите с всички ситуации.
Понастоящем злото в космическото тяло вече е напълно елиминирано и Фа е приключил с коригирането на Трите
сфери. Само на най-повърхностното ниво на обвивката на
материята все още се осъществява пробив. Това се случва с
огромна скорост и приближава нещастниците в човешкия
свят и онези зли убийци, които са пребили до смърт или са
наранили Дафа ученици (бъдещи Буди, Даоси и Богове).
Елиминирайте последната си привързаност. Всичко, което сте постигнали чрез самоусъвършенстване, вече е установило вашия безкрайно чудесен и свещен бъдещ Статус на
достижение. Вземайте всяка стъпка добре и не опетнявайте
това, което вече сте постигнали. Нека частта от вас, която е
била напълно усъвършенствана, блести с дори още по-чисто
сияние.
Ли Хонгджъ
12 август 2000 г.
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Коментар I
„Разбирането е много добро. По отношение на проявлението
на мисловната карма, на вредата, която злите сили са създали за нас, и на нашето разясняване на истината на хората,
ние активно елиминираме демоните, вместо мълчаливо да
се съгласяваме или пасивно да понасяме; но нашите мисли и
действия трябва да са доброжелателни.“
Ли Хонгджъ
5 октомври 2000 г.
Бележка: Това е коментар към статията „Елиминирайте
демоничната природа“, написана от Дафа практикуващ и публикувана в същия ден на уебсайта „Минхуей“.
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Задушете злото
Китайските трудовопревъзпитателни лагери са тъмни свърталища на зли сили. Повечето от дисциплинарните надзиратели там са преродени незначителни духове от ада. Колкото
до хората, които са били „реформирани“, било е аранжирано
в историята, че те ще преследват Фа по този начин. Независимо колко добре са се държали, когато са били арестувани или
бити, всичко това е подготвяло сцената за тяхната поява днес,
за да преследват Фа и да объркват учениците. Надявам се, че
учениците няма да ги слушат и да вярват на злите им лъжи.
Това се е случило, защото преднамерено им позволявам да се
изобличат сами, за да позволя на всички вас ясно да ги различите и за да бъдат премахнати тези злокачествени тумори
измежду практикуващите. Всички ученици, които разясняват
истината днес, за да утвърждават Дафа, са се справили наистина добре. Изцяло потвърждавам това. Направеното от тях
е абсолютно правилно – няма съмнение в това. Надявам се,
че всеки ще остане с ясно съзнание.
Ли Хонгджъ
Сан Франциско, 22 октомври 2000 г.
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Отвъд границите на търпението
Търпението (Жен) не е малодушие, още по-малко е безропотно
покорство пред злото. Търпението на Дафа практикуващите е
благородно; то е проявление на величествената, неразрушима и подобна на диамант твърдост на съществата; то е толерантност с цел поддържане на истината и е милосърдие към и
спасение на съществата, които все още имат човешка природа
и праведни мисли. Търпението абсолютно не означава безгранично да си затваряме очите, което да позволи на онези
зли същества, които повече нямат каквато и да било човешка
природа или праведни мисли, да вършат зло без ограничение.
С търпение човек може да се откаже от всичко за Истината.
Но търпение не означава толериране на злите същества, които повече нямат човешка природа и праведни мисли и които
не се подчиняват на човешките и божествени закони, докато опорочават съзнателните същества и съществуването на
Дафа на различни нива, още по-малко е игнориране на ужасни
престъпения. Джън-Шан-Жен е Фа! И е проявлението на Великия Фа на космоса на различни нива. Той абсолютно не е
някаква човешка теория или водещ принцип за обикновения
човешки живот, за каквото го вземат човешките същества.
Ако злото вече е достигнало точката, в която е неспасяемо и
не може да бъде запазено, тогава могат да бъдат използвани
различни мерки на различни нива, за да бъде спряно и унищожено.
Преминаването отвъд границите на търпението е включено във Фа-принципите. Просто тъй като в самоусъвършенстването Дафа практикуващите имат да преминават тестове, техният Шиншин трябва да се подобрява и те трябва да
изоставят всички привързаности сред обикновените човешки
същества, Учителят не е говорил за отиване отвъд границите
на търпението. Веднъж изказано, това би могло да създаде
пречки за практикуващите, които са в процес на самоусъвършенстване. По-специално това може да ги направи неспособни да се държат правилно сред злия тест на Дафа от злото.
Но начинът, по който действат злите същества понастоящем,
показва, че сега те са изцяло без човешка природа и без пра40

ведни мисли. Така подобно преследване на Фа от злото повече не може да бъде толерирано.
Пълното елиминиране на злото е заради Фа-коригирането, а не е въпрос на лично самоусъвършенстване. В личното
самоусъвършенстване обикновено няма „преминаване отвъд
границите на търпението“.
Ли Хонгджъ
1 януари 2001 г.
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Поздравително съобщение
До отговорниците за Фалун Дафа конференцията в Хонконг:
Учителят пожелава на Фа-конференцията пълен успех!
Същевременно бих искал да благодаря на правителството и
народа на Хонконг, които дадоха своята подкрепа и осигуриха
условия, позволяващи ни да проведем тази Фа-конференция
успешно.
За да се отплатим на правителствените чиновници и народа на Хонконг за тяхната подкрепа, определено ще предадем
великолепието на Фалун Дафа на хонконгския народ.
Надявам се, че нашите Фа-конференции ще бъдат провеждани все по-добре. В условията на преследването трябва да
помагаме на хората по света да видят истината за ситуацията
и да помогнем на повече хора да получат Фа, спасявайки хората на света.
Ли Хонгджъ
14 януари 2001 г.
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До Фа-конференцията във Флорида
До отговорниците за Фа-конференцията във Флорида:
Поздрави! Фа-конференцията във Флорида е първата
широкомащабна Фа-конференция, провеждана на английски
език. Това е отлично. Надявам се, че тази Фа-конференция
ще бъде проведена успешно. Надявам се, че споделянето на
това, което сте научили, истински ще даде възможност на
всеки да напредне и същевременно ще покаже истинското
лице на Дафа и ще позволи на повече хора да научат истината
за Дафа, по този начин позволявайки на предопределените
хора да получат Фа.
Отново бих искал да пожелая на тази Дафа конференция
пълен успех!
Ли Хонгджъ
27 януари 2001 г.
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Коригиране на колосалната небесна
твърд
Още колко дълго злото може да действа необуздано?
Волята на всяко същество е напълно разкрита.
Кой би могъл да е извън това бедствие?
Наблюдавам с усмивка неразумността на Боговете.
Ли Хонгджъ
Осемнадесетия ден от първия месец,
годината на Шин Съ в лунния календар (10 февруари 2001 г.)
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Принудата не може да промени
сърцата на хората
Непоклатимите праведни мисли на един самоусъвършенстващ се превъзхождат всички човешки разбирания, превъзхождат цялото човешко мислене и никога не могат да бъдат
разбрани от обикновените хора. Същевременно те не могат
да бъдат променени от обикновените хора, защото хората не
са способни да променят Просветлените същества.
Злото използва властта в ръцете на лошите хора, за да
извършва всевъзможни злодеяния вече почти две години, използвайки най-долните действия в човешката история – били
те древни или съвременни, китайски или чужди – и си служи
с всички най-зли средства, за да преследва Дафа и неговите
самоусъвършенстващи се. Целта му е да използва насилствени мерки, за да промени сърцата на Дафа практикуващите и
да ги накара да се откажат от своето самоусъвършенстване.
Това е напразно. Никой, който е преследвал тези с праведна
вяра, не е успявал никога в историята. Всичко това има за цел
просто да използва действията на злото, за да направи Дафа
твърд и да премахне фундаменталните привързаности на самоусъвършенстващите се, така че да ги освободи от оковите
на човешкото и кармата. Всички онези, които са били изличени, не са истински самоусъвършенстващи се. Въпреки че
злото може временно да действа необуздано в този период, в
който бива използвано, накрая то ще свърши в пълен позор,
тъй като в процеса на Фа-коригирането те са същества, обречени да бъдат изличени. Повече от година злото си служи
с лошите хора, които са използвани като негови инструменти
и които си служат с всякакви видове средства и методи за
мъчения, за да бият жестоко и да изтезават Дафа практикуващите. Въпреки че много хора са пребити до смърт, бити до
инвалидност или изпратени в психиатрични клиники, това
все още не е променило непоколебимите праведни мисли на
истинските самоусъвършенстващи се. [Лошите хора] създават фалшиви писания, не позволяват на учениците да спят,
фабрикуват обвинения, инсценират неща срещу учениците, разпространяват лъжи и така нататък. Бидейки жестоко
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заплашвани, мамени и силно притискани чрез всички тези
непочтени средства, някои ученици са написали неща като
така наречените „гаранции за спиране на практиката“ или
„декларации за разкаяние“, когато не са били на себе си и са
били принудени. Нито едно от тях не е било истинско изражение на сърцата на учениците – те са били направени против
волята им. Макар да са имали привързаности, злото да се е
възползвало за момент от тях и да са направили това, което
един самоусъвършенстващ се не бива да прави, самоусъвършенстващият се трябва да бъде разглеждан в неговата цялост.
Аз не признавам никое от тези неща. Когато се върнат към
здравия си разум, те веднага отново ще започнат да правят
това, което един Дафа ученик трябва да прави през това време, и междувременно ще декларират като недействително и
невалидно всичко, което са казали или написали, когато не са
били на себе си поради интензивно преследване, и ще заявят,
че са твърдо решени в самоусъвършенстването. Голям брой
декларации от ученици от цялата страна се появяват ежедневно. Последната надежда за опити да се променят праведните
мисли на Дафа практикуващите чрез принуда и измама е напълно разбита. Злото повече няма никакъв начин да промени увереността, която Дафа практикуващите са развили от
истинското си разбиране на Фа чрез самоусъвършенстване
и от своята Буда-природа след издигането на тяхното Бънти4 в действителното самоусъвършенстване. В тази ситуация
действията на злото напълно са се превърнали в отприщване
на личната омраза на злонамерените хора, използващи властта в ръцете си и служещи си с най-долни средства.
Тъй като единственото зло, оставащо в сегашното Фа-коригиране, е видяло непоклатимата, стабилна вяра на Дафа
практикуващите, то е полудяло и напълно е изгубило разсъдъка си. Въпреки че Дафа практикуващите не се въвличат в
политика и не ценят властта на обикновените хора, преследването от злото в Китай – което пренебрегва всички свои
последствия – ще доведе хората дотам, напълно да изгубят
доверие в управляващата партия и нейния режим и да не се
подчиняват на правителството. Пропагандната машина за
4
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Бънти – физическото тяло и телата в други измерения – бел. прев.

разпространяване на лъжи повече няма да може да използва
демагогия. Това е така, защото в същото време, когато злото
преследва Дафа, то също е аранжирало така, че по време на
кампанията самият сегашен партиен лидер да бъде използван, за да унищожи партията и нейния режим от вътре – ето
какво онези, които са манипулирани, и хората по света не
могат да видят ясно. Тогава последствията от личното им негодувание стават неминуеми и не могат да бъдат избегнати. И
в това преследване хората по света ще видят по-ясно всичко,
което е извършило злото; Дафа практикуващите ще станат
по-разумни и с по-ясно съзнание, и с увереност и зрялост в
самоусъвършенстването ще се придвижат напред към величествено Съвършенство.
Ли Хонгджъ
4 март 2001 г.
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Обръщение
Отговорници за Европейската Фа-конференция и всички
участници:
Поздрави!
Независимо колко зли са старите сили, които използваха
злото и аранжираха този злонамерен така наречен тест, накрая те ще бъдат изличени във Фа-коригирането. Всичко, което Дафа практикуващите правят понастоящем, е да устояват
на преследването срещу Дафа и неговите ученици. Разясняването на истината само по себе си изобличава злото, ограничава го и намалява преследването; а изобличаването на злото
е същевременно и изчистване на отровата от лъжите и измамата на злото от съзнанията на хората – това е спасяване на
хората. Това е най-голямата милост, защото в бъдеще няколко
милиарда души ще получат Фа и ако съзнанията на хората съдържат мисли, които се съпротивляват на Дафа, щом тази зла
драма свърши, голям брой човешки същества ще започнат да
бъдат изличавани и хора, които имат предопределена връзка
да получат Фа, или дори по-голям брой невинни хора може
да бъдат изличени. Ето защо всичко, което правим сега, е величествено, милосърдно и води към завършека на последния
етап от пътя ни към Съвършенство. Утвърждаването на Дафа
и изобличаването на злото в обикновеното човешко общество
изглеждат подобни на работа в обикновеното човешко общество. Но не са. Обикновените хора правят всичко поради личен интерес, докато това, което правим ние, е за да предпазваме Дафа. Ето какво трябва да прави един Дафа практикуващ
и то е без каквито и да било егоистични елементи. То е свято,
величествено и създава величествената могъща добродетел
на едно Просветлено същество, изправено пред истинското
зло – старите сили.
Като Дафа практикуващ, за да правите добре нещата от
Фа-коригирането и за да доведете до Съвършенство всичко
свое, трябва много да изучавате Фа. Независимо колко сте
заети, не можете да пропускате изучаването на Фа. Това е,
което може най-добре да подсигури достигането ви на Съвършенство. Въпреки че времето ви е оскъдно и се намирате
сред многото трудности, вие все още правите каквото тряб48

ва. Това е забележително и създава собствената ви могъща
добродетел, тъй като изплувате от изпитанията, от натиска
и от трудностите.
Още веднъж желая на Фа-конференцията пълен успех!
Ли Хонгджъ
19 март 2001 г.
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Предложение
Животите на някои от хората, които са получили Фа и на тази
човешка повърхност са научили значението на Фа, са били
удължени чрез Фа; някои от тях са получили всякакви видове
ползи като добро здраве, хармония в семейството, непреки
ползи за техните роднини и приятели, намаляване на кармата
им и дори това, че Учителят понася неща за тях. В други измерения техните физически тела са трансформирани в тела
на Богове. Въпреки това, когато Дафа се готви да ви доведе
до Съвършенство, вие сте неспособни да пристъпите напред
от човешкото и когато злото преследва Дафа, сте неспособни
да се изправите, за да утвърдите Дафа. В очите на Боговете
тези хора, които само искат да вземат от Дафа и да не дават за
него, са най-лошите същества. Нещо повече, този Фа е това,
което е фундаменталното в космоса, така че онези хора, които
все още са неспособни да пристъпят напред днес, ще бъдат
изличени, след като това изпитание приключи. Много от тях
са хора със силни предопределени връзки. Ето защо Учителят
чака и чака. Това включва и онези, които през този период
доброволно са съдействали на злото в преследването на Фа,
след като са били така нареченото „реформирани“. Тези хора
имат относително огромни количества карма и фундаментални привързаности към [неща на] хората, ето защо насред
абсурдните лъжи по време на така нареченото „реформиране“
те – в интерес на своите привързаности и за да оправдаят
поведението си – са подкрепили лъжите и охотно са приели
злото „просветление“, докато са се престрували, че не искат.
Ако след това такъв човек отиде и измами други ученици,
той ще е извършил греха да нанесе вреда на Фа. Всички така
наречени „реформирани“ са хора, които не са могли да изоставят своите привързаности към [неща на] хората и които
са пристъпили напред с идеята, че могат да извадят късмет.
Знаехте ли, че изобщо не признавам целия този зъл тест,
който аранжираха старите сили? Причината злите същества в
измерения на ниско ниво да смеят да бъдат толкова свирепи
е, че съществата на крайното, най-високо ниво на космоса,
по които тепърва ще бъде действано, са създали определена
преграда. Докато тази преграда не бъде напълно унищожена
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във Фа-коригирането, съществата в измеренията на ниско
ниво и злите същества в света няма да бъдат способни да видят истинската ситуация, така че смеят да извършват злини
от невежество. В процеса на Фа-коригирането онези същества на високо ниво са в последния стадий на изличаването
им. Щом пробивът бъде осъществен, всички зли същества в
света ще бъдат повалени в ада, когато Фа коригира човешкия свят, и цяла вечност ще плащат за греховете, които са
извършили, преследвайки Дафа. Има и хора, които твърдят,
че са постигнали Съвършенство, и говорят безсмислици като:
„Няма нужда да се практикува повече“ или „Няма нужда да
се изучава повече“. Ако сте достигнали Съвършенство, тогава полетете в небето и покажете тържествения облик на
Буда. Ако повече няма нужда да практикувате, все още ли
сте мой ученик? Един самоусъвършенстващ се не може да
спре да се самоусъвършенства дори в най-последния момент,
преди да достигне Съвършенство. Онези хора не са демони,
но правят това, което правят демоните. Не че Учителят не е
милостив – във Фа-коригирането всички същества избират
своя собствен път. Онези от вас, които твърдят, че са достигнали Съвършенство, имате ли цялата величествена Фа-сила
на един Бог или Буда?
Има и някои хора, които злонамерено казват: „Истинският Учител е в небесата“, „Трябва да се откъснем от Учителя в
човешкия свят“ и „Помогнете на Учителя да развърже“ така
наречените „възли, завързани към тялото му“. Има само един
Ли Хонгджъ. Аз нямам никакъв Помощен първичен дух, нямам и нито едни от онези три души и седем духа, каквито
имат обикновените хора. Аз съм главното същество. Телата
вътре в моето Бънти, от по-големите до по-малките, които
са изградени от частици на различни нива и които са в различни измерения, всички са направлявани от моето главно
същество в човешкия свят и следват мислите на моето главно
същество в човешкия свят. Моите Фашъни са специфични
проявления на мъдростта ми. Моите Гонг тела са съставени
от безгранично огромния ми Гонг. Да не признавате Учителя
в човешкия свят е да не признавате себе си за Дафа практикуващ. Тогава такъв човек дори не е самоусъвършенстващ
се, още по малко има нещо общо с говоренето за Съвършенство. Хората на бъдещето все още е нужно да получат Фа; има
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няколко милиарда души в този свят, които чакат да получат
Фа, след като тази зла драма бъде напълно изличена, докато
Фа коригира човешкия свят, и това, което те ще изучават и
използват, ще бъде тази „Джуан Фалун“. Греховете, извършени от злото и от лошите хора, които унищожават книгите, са
толкова огромни, че те никога няма да могат да бъдат напълно
изкупени. Всички онези, които на различни нива манипулират
злото и лошите хора да преследват Дафа и неговите ученици,
ги чака безкрайното изплащане на всичко, което са извършили, страдайки, докато биват унищожавани слой след слой.
Онези, които доброволно подписват „декларация за реформиране“ или които обещават писмено да не практикуват под
предлог за така нареченото „отказване от привързаността към
Съвършенство“ или „отказване от човешки понятия“, прикриват истинските си привързаности. Те дори клеветят и нападат уебсайта „Минхуей“, който отразява Дафа положително.
Старите сили смятат, че един Дафа ученик, който през този
период поради привързаности даде писмено обещание повече
да не практикува Дафа, е определил собственото си бъдеще.
Ако в действителност то не е дошло от сърцето му и е било резултат от принуда, и ако той се присъедини отново към Фа-коригирането, тогава за него ще има по-големи изпитания, като
тестове, които да премине. Въпреки че Учителят не признава
аранжировките на старите сили, щом веднъж сте преминали
на противоположната страна, последствията са ужасяващи
и вашето очакване в продължение на десетки хиляди години
ще бъде унищожено за миг. Онези, които разпространяват
зло „просветление“ под маската на Дафа ученици, независимо
дали са били ученици преди, правят това, което правят демоните, нанасящи вреда на Дафа.
В действителност никой не може да навреди на Дафа. Онези, които не са преминали изпитанията, са човешки същества.
Когато човешките същества повече не са достатъчно добри,
тогава те ще бъдат създадени наново и това е безжалостната
участ на хората. Искам да направя всичко, което мога, за да
спася всички хора на света и всички същества. [При все това,
тези] хора не са способни да оправдаят очакванията и по свой
собствен избор се „просветляват“ по зъл път, за да прикрият
привързаностите си. Ако не искате бъдеще, ще се откажа от
вас. Не съм привързан към нищо.
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Като Дафа практикуващи това, което трябва да правите
в настоящата ситуация, е да разяснявате истината на хората
по света и да изобличавате злото, защитавайки по този начин
Дафа. Вашите собствени напредък и Съвършенство са част от
този процес. Онези, които вършат така наречената работа за
„реформиране“, също са хора, които са били измамени. Защо
не обърнем нещата, да изобличим злото и да им разясним
истината? Предлагам всички ученици, които те насила се опитват да реформират (това изключва онези, които не са били
отвеждани за реформиране), да изобличат злото и да разяснят истината на онези, които вършат работата по реформирането, и да им разкажат за причинно-следствената връзка,
че „доброто и злото винаги имат последствия“. Злото е това,
което се страхува хората да узнаят истината за ситуацията, а
не Дафа практикуващите.
Ли Хонгджъ
10 април 2001 г.
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Праведните мисли на Дафа
практикуващите са могъщи
Злите същества са унищожавани в огромни количества в Трите сфери и в човешкия свят. Те вече са видели, че ще свършат
с провал, ето защо правят последен отчаян опит дори още
по-безумно. Най-жестоко преследваните са точно онези ученици, които таят привързаности. Колкото повече страх таят
в себе си, толкова повече злото специално преследва такива
ученици. И цялостната възникнала ситуация, в която Дафа е
преследван в човешкия свят, е причинена от широкомащабните, тежки случаи на преследване на тези ученици поради
това, че те имат привързаности. Тъй като не са могли да изоставят своите привързаности, те са били така нареченото
„реформирани“ и това ги е довело дотам, да вършат неща,
които помагат на злото, правейки ситуацията тежка.
Защо трябва вие, един Дафа практикуващ, да се страхувате
от злото, докато понасяте преследване? Основният проблем е,
че имате привързаности. Ако не е така, не понасяйте пасивно
и се изправяйте пред злите хора с праведни мисли по всяко
време. Независимо от ситуацията, недейте да съдействате
на исканията и нарежданията на злото или на това, което то
подстрекава. Ако всеки прави това, средата няма да е такава.
Всъщност някои практикуващи и същества в различни
сфери, които са способни да използват свръхестествените си
способности в различни измерения, използват своите свръхестествени способности и сила на Гонг, за да участват в елиминирането на злите същества, които вредят на Дафа. Когато
някои Дафа ученици видят зли същества, те изпращат Фалун
и божествени сили на Дафа, за да елиминират злото. Има и
ученици, които са определили конкретни часове, когато намиращите се в човешкия свят убийци и биещите хора нападатели
ще получат възмездие. Те ефективно са елиминирали злите
фактори и са ограничили лошите хора. Всъщност всеки Дафа
практикуващ има способности. Просто способностите не се
проявяват в повърхностното измерение, ето защо те смятат,
че нямат свръхестествени способности. Но независимо дали
те могат да се проявяват в повърхностното измерение, или не,
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когато Истинските мисли на един човек излязат, те са много
мощни. Тъй като се самоусъвършенстваме по праведен Фа,
трябва да се грижим за съществата и хората по света, които
са добри, и да ги спасим. Ето защо трябва да действаме с доброта във всичко, което правим. При все това премахването
на злите същества, които манипулират хората да вредят на
човечеството, също е предпазване на човечеството и съзнателните същества. Дафа се разпространява нашироко, спасявайки всички съзнателни същества. Въпреки че онези зли
същества, които са напълно неспасяеми, не могат да бъдат
спасени, все пак не може да им бъде позволено да вършат
зло без край и така да преследват Дафа, неговите ученици
и хората по света. По този начин елиминирането на злото
е извършване на Фа-коригиране и също така е спасяване на
хората по света и на съзнателните същества.
Ли Хонгджъ
24 април 2001 г.
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Величието на практикуващите
Дафа практикуващите са величествени, защото това, което
усъвършенствате, е върховният Велик Фа на космоса, защото сте утвърждавали Дафа с праведни мисли и защото не
сте паднали по време на тежкото изпитание. Извършването
на Фа-коригиране от страна на Дафа практикуващите няма
прецедент в историята. Във величествените, грандиозни подвизи на утвърждаване на Фа с рационалност, разясняване на
истината с мъдрост, разпространяване на Фа и спасяване на
хората с милосърдие, пътят към Съвършенството на всеки
Дафа практикуващ е довеждан до перфектност. В този велик
момент от историята всяка непоклатима стъпка е славно историческо свидетелство и е несравнимо величествена могъща
добродетел. Всичко това се записва в историята на космоса.
Величественият Фа и величествената епоха създават най-величествените Просветлени същества.
Ли Хонгджъ
13 май 2001 г.
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Обетите на Боговете се изпълняват
Хора, не смятайте Фалун Гонг за незначителен само заради
това, че има Чигонг име. В древни времена всички различни
школи на мисълта и всички занаяти и професии в човешкия
свят били наричани „Дао“. Лао Дзъ обаче казал на хората, че
Дао, който той преподавал, е различен, като казал: „Можете
да наречете този Дао, [който преподавам] Дао, но той не е
обикновен Дао; можете да дадете на понятието, което преподавам, обикновено име, но то не е обикновено понятие.“ Когато Буда Шакямуни преподавал своя Фа преди 2500 години,
имало осем религии, които били разпространени по същото
това време. Буда Фа, истинският Дао, бил измежду тях.
Човек винаги си мисли, че когато един Бог или един Буда
се появи, земята ще се разтърси, че когато той спасява хората, неговият образ на Буда ще се прояви величествено и
че с едно махване с ръка той ще унищожи злите хора, които
подкопават спасението на хората. Ако случаят беше такъв, не
би ли било по-добре, ако Буда вземеше хората горе директно
от небесата? Трябва да знаете, че хората, които ще бъдат спасени, трябва да изплатят чрез тежко самоусъвършенстване
всички грехове и карма, които са натрупали в миналото чрез
извършване на лоши неща; трябва да се избавят от своите
човешки привързаности и всичките други лоши неща, които
носят, и същевременно трябва да коригират поведението и
мисленето си. Само тогава могат да бъдат спасени. Ако един
Буда се проявеше величествено, дори и най-злите хора биха
последвали това, което казва той. Тогава би ли имало все още
възможност за самоусъвършенстване? Дори ако човек се самоусъвършенстваше тогава, не би се брояло, защото един самоусъвършенстващ се трябва да елиминира греховете и кармата си по време на тежко самоусъвършенстване и след като
бъде пречистен, да се придвижи напред към Съвършенство.
Всъщност когато всички обикновени хора видят образа
на един Бог или Буда да се проявява величествено, е сигурно,
че в човешкия свят се разгръща нещо грандиозно, и е много
вероятно това да е времето, когато греховете на човечеството
ще срещнат съответна отплата. Било то Буда, Дао или Бог,
когато спасява хората по света, той със сигурност трябва да
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слезе в света, да върви по земята с човешки облик и да използва човешкия език, за да направи Фа-принципите известни.
Нещо повече, когато едно Просветлено същество се спусне
в света, това обикновено е по време, когато нравствеността
на хората спада ден след ден, когато греховете и кармата на
хората са огромни и когато моралът на хората е дегенерирал.
Щом спасените са получили Фа и са си заминали, утайката на
човечеството и дегенериралият свят, които са останали, ще
бъдат изличени.
Ли Хонгджъ
13 май 2001 г.
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Аполитичност
Думата „политика“ е термин на модерното, изкривено общество. Истинските човешки общества в историята не са имали
този термин или това, което политиката обхваща. Когато политиката се е появила в човешкото общество, то вече е било
започнало да се изкривява и нравствените ценности също
се превърнали в обект на нападки от нея. В допълнение, същинската причина хората да влизат в политиката е тяхното
желание да си изградят име и поради егоистични облаги. С
тази разлика, че тогава моралните ценности на човешкото
общество са били все още доста силни и хората, които са
живеели по онова време, са били всички в тази среда, така
че тези, участващи в политиката, просто не са изглеждали
толкова безскрупулни, колкото хората в политиката днес.
Така че политиката е била мръсна от своето възникване. Но
е истина, че в политическите кръгове е имало някои почтени
хора, загрижени за страната и народа, въпреки че те са само
капка в морето.
Но що се отнася до онези почтени съпротивляващи се,
които са срещу злите режими, опустошаващи страната и погубващи народа, хората също ги смятат за политически, тъй
като те имат ясни политически позиции. Макар хората да
мислят, че позициите на тези хора са почтени, политическата дейност в края на краищата е продукт на едно изкривено
общество. Ако днешното общество не се беше изкривило
толкова, политиката не би се появила.
Самоусъвършенстването на Дафа практикуващите надхвърля това, което е човешко; те са самоусъвършенстващи
се, които са разбрали истините на по-високи сфери, и това,
което разбират, надхвърля сферата на обикновените хора.
Всяко разбиране под сферата на по-високите Фа-принципи
вече не е Истината на космоса. Всеки Дафа практикуващ е
наясно с това в своето самоусъвършенстване, така че дори
още по-малко би трябвало да примесва политиката на обикновените хора във Фа-коригирането. Изпитанията, които
понасят Дафа практикуващите, са неща сред Фа-коригирането и в самоусъвършенстването. Изобличаването на злото
и разясняването на истината на хората в този свят са само за
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да им се покаже преследването, което понасят Дафа и практикуващите, и най-основната цел на това е да се спасят хората в
този свят, да се премахне отровата в съзнанията на съзнателните същества, с която ги е заляло злото, и да бъдат спасени от
опасността от изличаване в бъдещето заради враждебността
им към Дафа. Това е отражение на великото милосърдие на
Дафа практикуващите в спасяването на съзнателни същества
дори докато понасят преследване. От друга гледна точка, как
биха могли Боговете и Будите да се замесят в човешката политика? Дори още по-малко те биха утвърдили политиката,
която се появява в едно изкривено човешко общество.
Човешкото общество е добро място за самоусъвършенстване, тъй като тук всичко може да доведе до привързаности. Точно заради това човек, който е способен да излезе от
тази рамка и да се избави от всички свои привързаности към
човешкото общество, е величествен и е способен да достигне
Съвършенство.
Ли Хонгджъ
4 юни 2001 г.
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Коментар II
Тази статия е написана много добре. В нея са адресирани
специфични въпроси, особено тези, възникващи в сегашната ситуация. Надявам се, че всеки е способен да се отнесе
правилно към дискутираното в нея.
Ли Хонгджъ
5 юни 2001 г.
Бележка: Това е коментар към статията „Не забравяйте
самоусъвършенстването в периода на Фа-коригирането, докато унищожавате злото“, която е написана от Дафа практикуващ и публикувана в същия ден на уебсайта „Минхуей“.
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Двете позиции на ръцете за изпращане
на праведни мисли

Ръка с изправена
длан

Позиция на ръцете
лотосов цвят

法正乾坤，邪恶全灭。
法正天地，现世现报。
Фа джън чиен куън, сие ъ чуен мие.
Фа джън тиен дий, сиен шъ сиен бао.
12 юни 2001 г.
Бележки на преводача:
1) По принцип формулите винаги трябва да бъдат рецитирани с техните оригинални думи и звучене, за да имат съответния ефект.
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2) Основното значение на първата формула е: „Фа (Фа)
коригира (джън) Космоса (чиен куън); Злото (сие ъ) е напълно
(чуен) елиминирано (мие).“ Втората част може да бъде преведена и като „унищожавайки цялото зло“.
3) Основното значение на втората формула е: „Фа (Фа)
коригира (джън) Небето (тиен) и Земята (дий); незабавна
(сиен… сиен) разплата (бао) в този живот (шъ).“
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Какво са свръхестествените
способности
Свръхестествените способности са също така наричани и „божествени сили“. Съвременните хора ги наричат „необикновени способности“. Свръхестествените способности всъщност
са вродени способности на едно същество. Колкото по-високо
е нивото на съществото, толкова по-пълно могат да действат вродените му способности; и обратно, колкото по-ниско
е нивото на едно същество, толкова по-трудно е за вродените
му способности да окажат ефект, или да окажат пълен ефект.
Основната причина е, че в този космос, от най-високото до
най-ниското ниво, колкото по-ниско е нивото, толкова по-високо е процентното съдържание на материята, която имат
съществата и всичко в съответните им сфери, толкова по-големи са зрънцата на частиците и толкова повече тегло носят
съществата – колкото по-ниско става нивото, толкова повече вродените способности на съществата (свръхестествените способности) са ограничени от самата материя и колкото
по-тежко е ограничението, толкова по-малко ефективни са
способностите. Ето защо колкото по-ниско е нивото, толкова
по-малко са способностите. Когато се стигне до човешкото
измерение, всички вродени способности на съществата вече
са затрупани – вродените им способности (свръхестествени
способности) не действат. Така че ако човешките същества
правят нещо или искат да получат нещо, те трябва да разчитат
единствено на работата на своите изградени от материя тела,
за да получат каквото искат. Човек не може да види истинската ситуация на космоса, защото е напълно затрупан в материя.
Ето защо се казва, че човешкото измерение е измерение на
заблуда.
Що се отнася до самоусъвършенстващия се, колкото
по-високо е нивото, до което се самоусъвършенства, толкова
по-големи са неговите способности. Това е така, защото през
колкото повече нива на космоса пробива, толкова по-малко и
по-леко е теглото на материята върху неговото същество, толкова по-силни са вродените му способности (свръхестествени
способности) и толкова по-многобройни и по-всеобхватни са
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способностите му, които са освобождавани. Преподал съм
във Фа, че в самоусъвършенстването в Дафа нечии свръхспособности са развивани най-всеобхватно, защото Дафа практикуващите се самоусъвършенстват до по-високи нива – колкото по-високо е нивото, до което пробива някой, толкова
повече той е освобождаван от материя и така ще демонстрира
в пълна степен вродените си способности (свръхестествени
способности). Дафа практикуващите вече прилагат в пълна
сила свръхестествените си способности във Фа-коригирането. Например в процеса на Фа-коригиране, когато праведните
мисли са много чисти, техните свръхестествени способности
са използвани всеобхватно. Нещо повече, с праведни мисли
много практикуващи са способни да ги използват по желание – каквото и да поискат да използват, те почти винаги го
имат на разположение. Например за да замразят на място
онези порочни злодеи, които преследват Дафа практикуващите, те просто трябва да кажат „замръзни на място“ или
„стой там и не мърдай“, или да посочат към групата злодеи и
тогава те определено няма да могат да помръднат; след това
просто трябва да си помислят „пусни“ и това ще бъде отменено. Всъщност вие можете да използвате волята си, за да командвате онези злодеи, които нямат човешка природа – като
тези зли хора, по-лоши от зверове, които пребиват хората
до смърт или изнасилват жени, практикуващи Дафа – както
и онези, които ги ръководят. Порочните злодеи ще правят
това, което им наредите.
Нивото на едно същество се определя от неговия Шиншин. Тоест, когато използвате свръхестествени способности,
праведните ви мисли трябва да са силни. Неадекватното
състояние на съзнанието – като страх от злото, колебание
в мислите ви при използване на свръхспособностите ви или
съмнение дали работят – може да повлияе или да се намеси
на резултата от свръхестествените способности.
Съвършенството е приключването на самоусъвършенстването на един Дафа практикуващ, докато Фа-коригирането е мисията на един Дафа практикуващ. За един Дафа
практикуващ Съвършенството е само въпрос на времето за
завръщане, докато Фа-коригирането ще бъде оставено за
бъдещето. Бъдещето на космоса, което са видели същества
на различни нива, всъщност не съществува и е илюзия. По65

настоящем всеки един ден на човечеството е аранжиран съобразно нуждите на Дафа; делото на Дафа практикуващите
в човешкия свят ще бъде оставено за историята. В различни
исторически времена на бъдещето, ако в космоса бъде нанесена вреда на Дафа или съществата проявят отклонение, тогава
това как Дафа ще коригира Фа и ще направи всичко перфектно и неразрушимо, е изключително важно. Всичко, което правят Дафа практикуващите в настоящето, създава бъдещето и
точно сега всичко в Трите сфери съществува за Дафа. Когато
Дафа е довел всичко до съвършенство сред изпитанието, ще
настъпи краят на цялото зло, което преследва Дафа.
Ли Хонгджъ
14 юни 2001 г.
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До всички ученици на
скандинавската Фа-конференция
Всички ученици на скандинавската Фа конференция:
За Дафа практикуващите Съвършенството е приключване на самоусъвършенстването, а Фа-коригирането е великата
отговорност, която историята ви е поверила през периода
на Фа-коригирането. Така по време на настоящия процес на
разясняване на истината и изобличаване на злото, всичко,
което правим, е въплъщение на Дафа. Дали ще разясняваме
истината, ще изобличаваме злото или ще участваме в други
Дафа дейности, включително нашите Фа-конференции, би
трябвало да демонстрираме милосърдието на Дафа практикуващите, както и добротата, която носи самоусъвършенстването във Фа-коригирането. Бих желал да пожелая
на Фа-конференцията пълен успех.
Междувременно се надявам, че учениците в Европа могат
да бъдат повече като учениците в Северна Америка – наред
с участието в групови дейности, в ежедневието си всеки ученик би трябвало в пълна степен да поеме инициативата на
Дафа практикуващ, да установи своята велика добродетел в
процеса на разясняване на истината и да се справя добре по
своя собствен път на Дафа практикуващ. Така че в разясняването на истината не чакайте, не разчитайте на другите и не
се надявайте само на промени във външните фактори. Всеки
един от нас създава историята за бъдещето, ето защо всеки
не само участва в групови дейности, но и поема инициативата да търси неща, които да прави. Докато нещо е добро за
Дафа, би трябвало да поемете инициативата да го направите,
да поемете инициативата да работите по него. Всеки човек, с
когото имате контакт в обществото, е някой, на когото да разясните истината, и това, което се проявява в разясняването
на истината, е милосърдието на Дафа практикуващите и тяхното спасяване на хората по света. Надявам се, че всеки Дафа
практикуващ напълно ще поеме инициативата и напълно ще
изиграе своята роля като Дафа практикуващ. Още веднъж
бих искал да пожелая на Фа-конференцията пълен успех.
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Обърнете внимание: независимо колко сте заети, не може
да пренебрегвате изучаването на Фа. Това е, което фундаментално ви гарантира, че се придвижвате напред към Съвършенство и вършите добре Дафа работата.
Ли Хонгджъ
17 юни 2001 г.
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Дафа е неразрушим
Защо Дафа практикуващите са безпощадно изтезавани от
злото? Защото упорстват в своята праведна вяра в Дафа и
защото са частици от Дафа. Защо Фа-коригирането трябваше
да бъде извършено? Защото съществата в космоса вече не
отговаряха на стандарта. Като Дафа практикуващ стабилните
ви праведни мисли са абсолютно непоклатими, защото обновеното ви същество е формирано точно насред Фа-коригирането. Но за да постигнат всичко, което искаха, старите зли
сили в космоса директно взеха участие в преследването на
Дафа, Дафа практикуващите и съзнателните същества чрез
непрекъснато използване на злите аранжировки, които направиха и които не отговарят на истинските Фа-принципи
на космоса, и се възползваха от неотстранените понятия,
които са на човешката повърхност на Дафа практикуващите, и от кармата им, за да накарат праведните им мисли да
се разколебаят. В резултат на това някои ученици не успяха
да издържат насред агонията на преследването и направиха
това, което един Дафа практикуващ абсолютно не бива и не
може да прави. Това е позор за Дафа.
Учителят иска да спаси всички съзнателни същества. Но
злите сили истински извършват грехове срещу Дафа, като
използват всички съзнателни същества с крайната цел да ги
унищожат. Щом веднъж един Дафа практикуващ е направил каквото не бива да прави, ако не е способен истински
да осъзнае сериозността на това и да компенсира загубите,
които е нанесъл на Дафа, всичко и тези милиони, милиони
години чакане, ще бъдат осъществени според обетите, направени преди историята. Като Дафа практикуващ всичко
ваше е формирано от Дафа и е най-праведното, и може да
бъде единствено така, че [вие] коригирате всичко, което не
е праведно. Как може да се кланяте на злото? Как може да
обещавате нещо на злото? Дори и да не идва истински от
сърцето ви, това все пак е отдаване на злото. Това е лошо поведение и за хората, и Боговете абсолютно не биха направили
такова нещо. Дори ако един самоусъвършенстващ се в Дафа
истински се раздели със своето човешко тяло по време на
преследването, това, което го очаква, все още е Съвършен69

ство. Същевременно никоя привързаност или страх изобщо
не могат да ви позволят да достигнете Съвършенство. И всяка
привързаност на страх сама по себе си е бариера, която ви
пречи да достигнете Съвършенство, и е също така фактор в
„реформирането“ ви към злата страна и във вашата измяна.
Мога да ви кажа, че всички природни и причинени от човека бедствия, които се случват в континентален Китай, вече
са предупреждения за греховете, които съществата там са
извършили срещу Дафа. Ако те не го осъзнаят, ще започне
истинската катастрофа. Всички зли хора, които са съгрешили
срещу Дафа, особено онези, които вече не са от полза в злия
така наречен „тест“ на Дафа практикуващите, вече са започнали да срещат възмездие за своите злини. От сега нататък
това ще се случва в широк мащаб. Онези най-зли хора обаче
ще бъдат използвани до самия край, защото продължава да
има Дафа практикуващи, пристъпващи напред, и злите стари
сили трябва да ги използват, за да продължават да тестват
Дафа практикуващите. Ето защо най-безнравствените злодеи
все още яростно извършват зло.
Един Дафа практикуващ напълно се противопоставя на
всичко, аранжирано от злите стари сили. Разяснявайте истината цялостно, елиминирайте злото с праведни мисли, спасявайте всички същества и пазете Фа с решителност, защото вие
сте част от неразрушимия Дафа; коригирайте всичко, което е
неправедно. Онези, които са „реформирани“, и онези, които са
спасявани, могат да бъдат само същества, които са били измамени от злото. Онези, които са елиминирани, са злите същества и злите стари сили. Онези, които достигат Съвършенство
чрез всичко това, са Дафа практикуващи; и чрез всичко това
се създава могъщата добродетел на Дафа.
Ли Хонгджъ
23 юни 2001 г.
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Дешифриране на последните три
строфи от поемата „Сливов цвят“5
Осма строфа

Светските дела са като игра на шах, чиято крайна фаза пристига рано
Работейки съвместно с общи цели, при все това огромно бедствие се спуска
Леопардът е умрял, но кожата му още си остава
Най-добрият есенен пейзаж е в Чанан
Девета строфа

Огненият дракон се надига от зимен сън и мъката на Портата
Йен настава
Автентичният скъпоценен камък среща изпитание и Джао
се оттегля
С двор от великолепни цветя, пролетта си има своя учител
Бурята продължава през нощта, но няма нужда от тревога
Десета строфа

Точици от сливови цветове известяват пристигането на пролетта на Небето и на Земята
Ако искате да знаете какво ще се случи, питайте Бо и Фу за
причините
Мирни дни естествено ще дойдат в този свят
Целият свят е негов дом, кой е домакинът и кой – гостът
„Светските дела са като игра на шах, чиято крайна
фаза пристига рано“
Обяснение: Нещата в света винаги са били като игра на
шах, с порочния международен съюз на комунистическите
държави като едната страна и свободните общества – като
другата. Преди десет години играта вече дойде до точката

Древна популярна китайска поема, обикновено смятана за пророчество
– бел. прев.
5
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на поражение за страната на порочните комунистически режими.
„Работейки съвместно с общи цели, при все това огромно
бедствие се спуска“
Обяснение: Порочният международен съюз на комунистическите режими напълно се е разпаднал. Деветдесет процента от неговите държави изоставиха злия комунизъм. И
това истински предвещава надвиснало бедствие за злата комунистическа партия.
„Леопардът е умрял, но кожата му още си остава“
Обяснение: Съветският съюз беше като леопард. Злата комунистическа система се е разпаднала, но на повърхността
кожата ѝ остава и китайското правителство я е наследило.
[Можете да кажете това], защото днешният китайски народ
също повече не вярва в комунизма и просто тези на власт в
Китай искат да използват формата на злата комунистическа
партия, за да поддържат своя режим.
„Най-добрият есенен пейзаж е в Чанан“
Обяснение: Самите настоящи лидери на Китай не вярват
в ККП. Специфичната им цел е да използват повърхностната
форма на злата ККП, за да държат властта. Ето защо правят
всичко възможно, за да маскират фалшивата така наречена
„много добра ситуация“. Независимо колко красив е „най-добрият есенен пейзаж“ (който също така е и последният момент на партията), есенният пейзаж естествено не трае дълго.
Чанан6 също така се отнася до столицата на Китай, а тук се
отнася до Китай в общ смисъл.
„Огненият дракон се надига от зимен сън и мъката на
Портата Йен7 настава“
Обяснение: В най-ниското измерение на небесата8 злата
ККП се проявява като зъл червен дракон. Този ред загатва

Чанан – предишната столица на Китай – бел. прев.
Йен – древен термин, който понякога се отнася до Пекин – бел. прев.
8
В китайското мислене „небе“ се отнася до всяко едно измерение или
ниво, което е над това на хората – бел. прев.
6
7

72

за инцидента9 „4 юни“, при който студенти и много други са
избити на площад „Тиенанмън“ след апела им към правителството.
„Автентичният скъпоценен камък среща изпитание и
Джао се оттегля“
Обяснение: „Автентичният скъпоценен камък“ е обща
препратка към Китай, който има петхилядолетна история.
Той среща това изпитание. В резултат на това Джао Дзиян10
е атакуван и изгонен.
„С двор от великолепни цветя, пролетта си има своя
учител“
Обяснение: Преди 20 юли 1999 г. Фалун Дафа практикуващите бяха навсякъде из континентален Китай, разпръснати
из цялата страна и носещи значки на Фалун Гонг, и плакати на
Фалун Дафа можеха да бъдат видени навсякъде – те изглеждаха като великолепни цветя. „Пролетта си има своя учител“
означава, че през пролетта на определена година преследваните Дафа ученици ще се срещнат със своя Учител по открит
и достоен начин.
„Бурята продължава през нощта, но няма нужда от
тревога“
Обяснение: От историческа гледна точка преследването на Дафа практикуващите, независимо колко яростно ще
стане злото, не е причина за тревога, точно като буря, която
продължава цяла нощ – тя ще утихне с настъпването на деня.
„Точици от сливови цветове известяват пристигането
на пролетта на Небето и на Земята“
Обяснение: Дафа практикуващите, които са преминали
през изпитанието на суровата зима, са по целия свят и из цял
континентален Китай като сливовите цветчета, които не се
боят от мраз и сняг, известявайки за пристигането на пролетта. Това е моментът, когато Фа коригира човешкия свят.
„Ако искате да знаете какво ще се случи, питайте Бо и
Фу за причините“
Става въпрос за демократичния протест на студентите в Пекин през
1989 г. – бел. прев.
10
Джао Дзиян – министър-председател и генерален секретар на ККП,
уволнен след масовото кръвопролитие на площад „Тиенанмън“ – бел. прев.
9
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Обяснение: „Бо“ и „Фу“ са имената на две от хексаграмите
[в „Книгата на промените“]. Когато „Бо“ достигне крайната
точка, непременно се случва „Фу“; това също означава, че нещата се обръщат, когато достигнат крайната си точка. Историята е като въртящо се (Джуан) колело (Лун) и е сигурно, че
ще има последствия за това, което се е случило преди. Цялата
човешка история е била аранжирана за това Фа-коригиране.
„Мирни дни естествено ще дойдат в този свят“
Обяснение: След като са преминали през всякакви тестове
от злото, Дафа практикуващите се придвижват към чудесно
бъдеще, докато злото умира.
„Целият свят е негов дом, кой е домакинът и кой – гостът“
Обяснение: Откакто Учителят излезе пред обществеността през 1992 г., за да предаде Фа, той прекара много време в
пътуване нашир и надлъж, за да предава Фа, и домът му беше
там, където бе той. Втората половина от този ред: „кой е домакинът и кой – гостът“ загатва за въпроса кой [наистина] е
домакинът и кой [наистина] е гостът – кой на историческата сцена играе поддържащата роля и кой – главната? Дори
тази човешка цивилизация е направена за Дафа, създадена
за Дафа.
Бележка: Устно предадено от Учителя без предварителна
подготовка на 3 юли 2001 г., записано от ученици и публикувано с одобрението на Учителя.
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Фа-коригиране и самоусъвършенстване
Статията обсъжда с много яснота въпроса как да се отнасяме
към Фа-коригирането и самоусъвършенстването. По време
на Фа-коригирането Дафа практикуващите имат различна
ситуация от тази в миналото, когато се е практикувало лично
самоусъвършенстване. Изправени пред неоснователна вреда,
пред преследването на Дафа и пред наложената ни несправедливост, не можем да се отнасяме с нещата или категорично да приемаме нещата както преди, в личното самоусъвършенстване, защото сега Дафа практикуващите са в периода
на Фа-коригирането. Ако един проблем не е причинен от нашите собствени привързаности или грешки, тогава трябва
да е поради това, че злото се намесва или върши лоши неща.
Въпреки това все още се самоусъвършенстваме и все още
имаме някои последни обикновени човешки привързаности.
Когато възникне проблем, първо трябва да разгледаме себе
си, за да видим дали нещата са правилни или погрешни от
наша страна. Ако определим, че това е намеса или нанасяне на вреда, когато се справяме с конкретния проблем, би
трябвало да се опитваме в най-голяма степен да сме спокойни и добри към онези хора, които са на повърхността, защото когато злото използва хората, те самите обикновено
не съзнават това (макар че хората, които са използвани, са
обикновено или хора, чиито мисли са лоши, или такива, при
които възникват лоши мисли). Колкото до намесата от злото в други измерения, трябва сериозно да я унищожаваме с
праведни мисли.
Ли Хонгджъ
8 юли 2001 г.
Бележка: Това е коментар към статията „Какво е истинска
доброта?“, написана от Дафа практикуващ и публикувана в
същия ден на уебсайта „Минхуей“.
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Ефектът от праведните мисли
Новият космос е несравнимо прекрасен и безкрайно огромен
насред Фа-коригирането, защото цялата колосална небесна
твърд е съставена от десетки милиони несравнимо огромни
космически системи и по-голямата част от огромните космически системи, които са били коригирани от Фа, вече са
влезли в новата история. В момента местата, където злото е
способно да върши лоши неща, са местата, които не са достигнати от мощната променяща сила на Фа-коригирането. Това
са точно местата, където праведните мисли на Дафа практикуващите оказват ефект, въпреки че състоянието на нещата
по тези места също е изключително сложно и дегенерирало.
Преди Фа-коригирането старите сили натъпкаха частта
от най-ниското ниво на всяка една от тези десетки милиони
отдалечени космически системи, в Трите сфери от централната космическа система, където сме ние. Привидно това бе,
за да се предотврати оставянето им извън Фа-коригирането
и за да се покаже, че са взели участие в него, докато в действителност те използваха Фа-коригирането, за да постигнат
егоистичните си цели. Тъй като местата на по-високи нива
на колосалната космическа твърд биват пречиствани, унищожавани или изключително бързо асимилирани от огромната
сила на Фа-коригирането, всяка минута има безбройни огромни вселени, които биват пометени от силата на Фа-коригирането и същевременно са бързо коригирани от Фа. При все
това тези безбройни вселени изграждат космически тела, а
безбройни гигантски космически тела изграждат космически
системи, така че понеже най-ниските нива, които са свързани с тези космически системи, са натъпкани в нашите Три
сфери, въпреки че техните измерения са се свили, след като
са били натъпкани там, времето и структурата вътре в тях не
са се променили. Ето защо, когато цяла една огромна система, изградена от безбройни вселени и безбройни космически
тела, е била напълно коригирана там горе от Фа, само един от
сегментите, формирани от натъпканите в нашите Три сфери
части, може да бъде елиминиран. Но скоростта на Фа-коригирането е изключително бърза, бързо преминавайки слой
след слой. Тъй като колосалната космическа твърд е толкова
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гигантска, без значение колко бързо се прави това или с колко
много превишава всички времена и измерения, то все още изисква процес. Това вече е възможно най-бързото, без да има
опасност от взривяване на нещата и тяхното реконструиране,
в който случай не би имало нужда от Фа-коригиране. Така
че тези безбройни чужди системи формираха десетки милиони пространствени сегменти в Трите сфери, които станаха
различни силови владения, криейки по такъв начин голям
брой зли същества. Някои същества и обекти дори са били
сегментирани на много слоеве, почти дотам, че частиците
от всеки слой са били отделени в отделен слой. Трите сфери
поначало имат безбройни измерения. Сега десетки милиони
безбройни измерения като това са били добавени. Това направи Фа-коригирането по-трудно и ситуацията по-сложна.
Понякога злите същества бяха очевидно елиминирани, когато Дафа практикуващите изпращаха праведни мисли, но
след това бяха откривани все още да съществуват в някои от
сегментите и продължаваха да вършат лоши неща. Така че
ето защо някои зли същества могат да бъдат елиминирани от
раз, когато Дафа практикуващите изпращат праведни мисли,
докато други не могат да бъдат елиминирани лесно отведнъж и елиминирането им дори отнема много пъти. Такъв е
случаят с онези главни зли същества в континентален Китай.
Но без значение колко е трудно, вие трябва неотклонно да
елиминирате злото с праведни мисли, защото докато елиминират злото, Дафа практикуващите установяват своята величествена, могъща добродетел във Фа-коригирането. Ефектът,
който сте оказали при елиминирането на злото с праведни
мисли, е наистина значителен. Огромен брой зли същества са
били елиминирани, а някои са били частично елиминирани.
Това е изтласкало живота от тях, унищожило е злото в много
измерения, все още недостигнати от Фа-коригирането, и е
оказало ефект на елиминиране и изплашване на злите хора.
Без значение колко сложни са измеренията или колко необуздано е злото, това са само проявления преди пристигането
на несравнимо огромната сила на Фа-коригирането. Когато
тя пристигне, всичко ще свърши за миг.
Аз поисках от практикуващите да изпращат праведни мисли, защото тези така наречени „зли същества“ са всъщност
едно нищо. Но понеже злите сили се възползваха от мило77

сърдието на Дафа практикуващите, злите същества, които
са предпазвани от старите сили, извършват преднамерено
преследване, така че това, което Дафа практикуващите понасят, вече не е само собствената им карма, но и нещо, което те не би трябвало да понасят в процеса на преследване от
злите същества. Но тези същества са изключително жалки
и отвратителни и не заслужават да играят никаква роля във
Фа-коригирането. С цел да се намали преследването на Дафа
и Дафа практикуващите, аз поисках от практикуващите да
изпращат праведни мисли, за да изчистят вредата, която тези
същества преднамерено нанасят на Фа-коригирането, като по
такъв начин намалят това, което Дафа практикуващите не
трябва да понасят по време на преследването, същевременно спасявайки всички съзнателни същества и довеждайки до
Съвършенство райските места на Дафа практикуващите.
Ли Хонгджъ
16 юли 2001 г.
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Относно „Достойнството на Дафа“
Идеите в статията на този практикуващ са отлични. Ето
как Фа-коригирането се различава от личното самоусъвършенстване. Междувременно тя демонстрира солидната основа, изградена в личното самоусъвършенстване на практикуващия. Ако сте без Добротата (Шан), която притежава един
Дафа практикуващ, тогава вие не сте самоусъвършенстващ
се. Ако един Дафа практикуващ не може да утвърди Фа, тогава той не е Дафа практикуващ. Докато изобличавате злото,
вие също спасявате всички съзнателни същества и довеждате
до Съвършенство собствените си райове.
Ли Хонгджъ
17 юли 2001 г.
Бележка: Това е коментар към статията „Достойнството
на Дафа“, написана от Дафа практикуващ и публикувана в
същия ден на уебсайта „Минхуей“.
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Дафа е в съвършена хармония
Човешкото общество също е ниво, създадено от Дафа, ето
защо в рамките на това ниво непременно ще има стандарти
на съществуване, които Фа има на това ниво за съзнателните
същества, както и принципи за човешко поведение на това
ниво. Но Трите сфери са противоположното на всичко в космоса, ето защо принципите на Фа също така са предоставили
на съществата на това ниво обърнати принципи, подходящи
за съществуването на обикновените хора, като „завладяване
на света с военна сила“, „победителят управлява страната“,
„сдобиване с храна чрез убиване“, „силните са герои“ и прочие.
Наред с понятията за добър човек, лош човек, война и така
нататък, всички тези неща са дали началото на принципите
на обикновените хора и човешките разбирания. Всички те
са погрешни, когато са отсъдени с праведните Фа-принципи
на високи нива в космоса. Ето защо един самоусъвършенстващ се трябва да се отърси от всички понятия и принципи
на обикновените хора и само тогава може да се самоусъвършенства до високо ниво и да пробие отвъд Трите сфери, които
са противоположни на космоса. Но ако обикновените хора
също обърнат всички тези разбирания и използват праведните Фа-принципи на високи нива в космоса, за да поставят
изисквания за човечеството и да оценяват него или всичко в
Трите сфери, тогава Трите сфери ще бъдат ръководени от праведните Фа-принципи, човешкото общество ще престане да
съществува и човешката среда също повече няма да съществува; това ще бъде свят на Богове и наред с това човешките
илюзии и възможността хората да се самоусъвършенстват ще
изчезнат. Това не е позволено да се случи, защото боклукът
на съществата от високо ниво трябва да падне надолу, а човешкото общество е бунището на космоса. За да съществуват
съществата тук, трябва да има начин на съществуване на това
ниво, който представлява също и изисквания и условия за
съществуване, които Дафа е създал за съзнателните същества
тук.
В космическите тела на високо ниво райовете на Великите
просветлени същества и животите са породени от праведни
Фа-принципи или са доведени до Съвършенство чрез само80

усъвършенстване с праведни Фа-принципи. Всичко тяхно
се придържа към праведните Фа-принципи. Едно Просветлено същество е и Кралят на своя рай, но той не управлява
по начина, по който хората разглеждат управляването – той
състрадателно се грижи за всички съзнателни същества в
своя рай с праведните Фа-принципи Джън-Шан-Жен; докато човешките „завладяване на света с военна сила“ и „силните са герои“ са принципите, които Дафа на космоса има
за това човешко ниво. Тъй като Трите сфери са обърнати,
човешките принципи също са обърнати разбирания в сравнение с праведните Фа-принципи на космоса. Така че този
вид насилствено поведение – „завладяване на света с военна
сила“ и „силните са герои“ – се е превърнало в праведни човешки принципи. Тъй като Боговете контролират всичко в
човечеството и войните, силните, победата и поражението са
цели, които Боговете искат да постигнат, силните и героите
са също помазани от Боговете като „герои“ и „силни“ и се наслаждават на човешки почести, които са и награди за хората.
Само самоусъвършенстващите се, които се усъвършенстват
по праведен Фа, трябва да излязат от тези принципи. Тогава
как би трябвало един Дафа самоусъвършенстващ се, който
се самоусъвършенства в обикновеното човешко общество,
да се справя с всички специфични неща, на които се натъква? Ако самоусъвършенстването по Дафа е в обикновеното човешко общество и броят на самоусъвършенстващите
се е огромен, те трябва максимално да се придържат към
порядките на обикновеното човешко общество, докато се
самоусъвършенстват; в противен случай това би изменило
обикновеното човешко общество. Но макар да сте разбрали
от Фа-принципите, които съм ви преподал, че трябва да се
самоусъвършенствате, докато максимално се придържате
към обикновеното човешко общество, когато се натъкнете
на специфични въпроси, вие все още нямате ясно разбиране
за много неща, като по въпроса за служба в армията. Войниците воюват, а воюването изисква обучение. Това, на което са
обучавани, са начини за убиване на хора и в реалните битки
те действително убиват хора. Нужно е да разберете, че това е
погрешно според праведните Фа-принципи, но не е погрешно
според принципите на обикновените хора, иначе човешките
принципи биха били праведни Фа-принципи. Без да стра81

дат, хората не биха могли да елиминират кармата, която са
натрупали сред човешките същества. Ако хората не убиваха,
нямаше да имат месо за ядене; а хората имат нужда да ядат
месо. Ето защо те създават карма в процеса на сдобиването си
с храна и въпреки това яденето на месо е само един начин за
натрупване на карма. Само с живеенето си в този свят хората
натрупват карма – въпросът е единствено колко. Но в човешкия свят има и фактори, които позволяват кармата да бъде
изплатена – като болести, природни бедствия и война. Болезнената смърт във война може да елиминира карма за това
същество, тя може да елиминира грехове и в следващото си
прераждане то няма да има карма и ще се радва на добър живот. Добротата на един обикновен човек не се проявява в това
той да не натрупва карма, когато се сдобива с храна за оцеляване, а по-скоро в това да не бъде злопаметен по отношение
на другите, да не таи ненавист в сърцето си, да не завижда, да
не търси отмъщение, да не убива хора, да не отнема безразсъдно невинен живот и да не вреди преднамерено на живите
същества. Ако някой се сдобива с храна просто за оцеляване,
той натрупва карма, но няма вина. А войните са аранжирани
от Боговете. Но ако някой отнеме невинен живот по някаква
друга причина, тогава нито праведните Фа-принципи на космоса, нито човешките принципи ще го позволят; с такива нарушения Боговете ще използват хората, за да накажат онези,
които отнемат безразсъдно живот. Ако едно голямо същество
е убито от някого, тогава греховете и кармата на този човек
стават огромни, особено когато е убито човешко същество.
Така че когато някой натрупа такава карма, той трябва да я
изплати. Що се отнася до самоусъвършенстващите се, когато
болезнено се каляват в сурово самоусъвършенстване, те също
изплащат кармата, която са натрупали в миналото. Греховете
и кармата от умственото страдание на това същество могат
да бъдат изплатени чрез трудността и болката на самоусъвършенстването. Но колкото до съвсем истинската, ужасна ситуация, в която са съществата, до тяхното болезнено понасяне и
материалната им загуба, след като са били убити, самоусъвършенстващият се ще трябва, в процеса на довеждане на всичко
свое до Съвършенство, да спаси онези същества или да им
се отплати с благословии, използвайки плодовете на своето
самоусъвършенстване. Тогава от тази перспектива, компенса82

цията, която получават убитите същества, далеч надвишава
това, което биха получили сред хората. И по този начин това
урежда лоши предопределени връзки с доброжелателни решения. От друга страна, ако един самоусъвършенстващ се
не може да постигне Праведно достижение и не успее в самоусъвършенстването, в бъдеще той ще трябва да плати със
собствения си живот, чрез ужасна разплата, за всички същества, които е убил. Така че първото условие е, че самоусъвършенстващият се трябва да бъде способен да постигне Съвършенство. За онези, които не могат да постигнат Съвършенство, ако те отнемат живот, твърдейки: „Освобождавам ги
от чистилището“, те в действителност ще имат двойна вина.
Понастоящем има Дафа практикуващи, които са войници.
Да бъдеш войник също е човешка професия; в частност правителствата на някои държави изискват пълнолетните мъже
да служат във войската. Тъй като се самоусъвършенствате
сред обикновените хора, в тази ситуация – освен ако нямате
специална причина – можете да се придържате в максимална степен към това, което обикновеното човешко общество
изисква от вас. Може да няма непременно войни, докато сте
войник. В бойните викове на войниците по време на тренировка няма доброта (Шан), така че един Дафа практикуващ
може просто да мисли за тях като за целещи се в злото, което преследва Дафа практикуващите. Ако наистина избухне
война, Дафа практикуващите може да не отидат непременно
на фронтовите линии, тъй като те имат Учителя, който да се
грижи за тях. Ако наистина сте отишли на фронтовата линия, тогава това може би е като кармичната връзка, в която
учителят на Миларепа11 го карал да върши лоши дела, за да
получи доброжелателни резултати. Разбира се, тук обсъждам
Фа-принципи; обикновено това няма да се случи. Но Фа е
всемогъщ и по отношение на всичко притежава неразрушима
всеобхватност. И в края на краищата самоусъвършенстващите се имат Учителя, който да бди над тях. Всичко, на което
вие, самоусъвършенстващите се, се натъквате, е свързано с
вашето самоусъвършенстване и Съвършенство, иначе тези
Миларепа – основателят на Бялата школа на тибетския тантризъм –
бел. прев.
11

83

неща абсолютно не биха съществували. Да вършите добре
работата си в обикновеното човешко общество не е само в
името на самоусъвършенстването или за да демонстрирате
добротата на Дафа практикуващите сред обикновените хора,
но и за да защитавате Фа-принципите, които Дафа е създал за
обикновеното човешко общество.
Стабилната работа също така предпазва един самоусъвършенстващ се от това бъде възпрепятстван – поради проблеми с храна и подслон или оцеляване – в своето самоусъвършенстване, в това да разпространява Фа без грижи или в
разясняването на истината и спасяването на хората по света.
Човек може да се самоусъвършенства във всяка от професиите на обществото и във всяка една също така има хора с
предопределени връзки, чакащи да получат Фа.
Ли Хонгджъ
30 юли 2001 г.
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Дафа практикуващите от периода на
Фа-коригирането
Един Дафа практикуващ, който не успее да постигне ефекта
на защитаване и отстояване на Дафа, няма начин да постигне
Съвършенство, защото вашето самоусъвършенстване е различно от това в миналото или бъдещето. В това се крие величествеността на Дафа практикуващия. Тъй като Учителят
е понесъл за вас почти всичко в историята, през периода на
Фа-коригирането практикуващите не трябва да си заминават
от този свят, докато Фа-коригирането не приключи. Затова
покриването на стандарта за собственото ви Съвършенство в
хода на вашето самоусъвършенстване се превръща във важен
процес. Ако през историята за вас не беше понесено всичко,
поначало би ви било невъзможно да се самоусъвършенствате; ако не беше понесено всичко за съзнателните същества
в космоса, те биха се дезинтегрирали в хода на историята;
ако не беше понесено всичко за хората по света, те не биха
имали възможността днес все още да живеят в този свят. В
хода на предисторията всичко ваше беше създавано според
това колко величествени биха били практикуващите в периода на Фа-коригирането. Така че беше аранжирано, когато постигнете стандарта за обикновено Съвършенство, все
още да имате всякакви обикновени човешки мисли и карма
в човешкия свят. Целта е по време на работата си за Фа-коригирането същевременно да напълните собствения си свят,
в който чрез разясняването на истината да съберете същества, които могат да бъдат спасени. Докато водите към Съвършенство собствения си свят, в същото време елиминирате
последната си карма, постепенно се отърсвате от човешките си мисли и истински пристъпвате напред от човешкото.
Най-фундаменталното е, че все още е необходимо всички
вие да установявате великата си могъща добродетел в процеса на разгромяване на преследването на старите сили и да
се завърнете към най-високите си позиции. Така това не е
въпрос на постигане на Съвършенство в обикновени сфери,
нито е постижимо при обикновено Съвършенство. Може да
изглежда, че сте направили каквото трябва за Дафа, докато
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всъщност го правите за вашето всестранно Съвършенство и
завръщане. Ако през този период не можете да се справите
добре с това, което трябва да правите, този етап на достигане
на Съвършенство може да бъде само процес на самоусъвършенстване и не може фундаментално да бъде истинското и
окончателно Съвършенство на един Дафа практикуващ от
периода на Фа-коригирането. Ако по време на преследването
от злото един Дафа практикуващ не се справя добре или се
отпуска, е много възможно всички негови предишни усилия
да са били напразни.
Всъщност има някои ученици, които винаги са били
несклонни да правят неща, които са за унищожаване на злото и разясняване на истината – все едно това би било да се
прави нещо за Учителя или да се инвестират допълнителни
усилия заради Дафа. Веднага щом ме чухте да казвам, че сте
постигнали стандарта за Съвършенство, се почувствахте, сякаш е бил премахнат голям товар, отпуснахте се и не искахте да правите нищо повече, вместо да приемете това, което
Учителят ви каза – нещо толкова свято – като мотивация да
станете по-прилежни. Ако все още не сте наясно какво представлява един практикуващ от периода на Фа-коригирането,
няма да сте способни да пристъпите напред в текущото изпитание и ще бъдете водени от стремежа към удобството в
човешкия свят, за да се „просветлите“ по зъл път. Сърцето на
Учителя винаги го е боляло заради онези, които са паднали,
и по-голямата част от тях бяха провалени от този стремеж.
Знаехте ли, че практикуващите от периода на Фа-коригирането, които не са способни да преминат през него, няма
да имат друг шанс да се самоусъвършенстват, защото през
историята на вас вече са ви били дадени всички най-добри
неща? Днес вие едва сте имали някаква трудност в личното
си самоусъвършенстване и от вас не се изисква да понесете
сами огромните грехове, които сте извършили през многото
си животи. Междувременно аз ви дадох възможност да повишите нивата си по най-бързия начин, запазих всичко добро
от вашето минало, на всяко ниво допълвах с това, което е
по-добро за вас, винаги в самоусъвършенстването ви давах
всички най-величествени неща на всяка сфера и направих
възможно след достигане на Съвършенство да се завърнете
до позицията на най-високата си сфера. Това са нещата, които
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могат да бъдат направени достояние за вас. Има и още, които
не можете да знаете по това време. Дафа практикуващите са
величествени, защото вие сте тук едновременно с периода
на извършваното от Учителя Фа-коригиране и сте способни
да защитавате и отстоявате Дафа. Ако това, което правите,
повече не е достойно за един Дафа практикуващ, помислете
за това, ако при най-голямата милост от началото на Небето
и Земята и при безграничното благоволение на Буда вие все
още не можете да се справите добре, как би могло да има
друг шанс? Самоусъвършенстването и Фа-коригирането са
сериозни. Дали сте способни да цените този период от време всъщност е въпрос на това, дали можете да сте отговорни към себе си. Този времеви период няма да трае дълго, но
той може да изгради великата добродетел на величествени
Просветлени същества, Буди, Даоси и Богове от различни
нива, и дори Всемогъщи Крале от различни нива. Той също
така може за една нощ да унищожи самоусъвършенстващ се,
който е достигнал наистина високо ниво, но който е станал
по-малко стриктен към себе си. Ученици, бъдете прилежни!
Всичко, което е най-величествено и най-великолепно, е развивано в процеса на вашето утвърждаване на Дафа. Вашите
обети ще станат свидетелства за вашето бъдеще.
Ли Хонгджъ
15 август 2001 г.
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Също в няколко думи
Статията „Добри хора“ не използва много думи, но илюстрира основен принцип. Неразрушимата праведна вяра в Истината на космоса формира солидните като скала, подобни на
диамант Тела на доброжелателните Дафа практикуващи; тя
плаши всяко зло и излъчваната от нея светлина на Истината
кара неправедните елементи в мислите на всички същества
да се разпадат. Колкото са силни праведните мисли, толкова
велика е силата. Дафа практикуващите истински излизат от
рамките на обикновените хора.
Ли Хонгджъ
8 септември 2001 г.
Бележка: Това е коментар към статията „В няколко думи:
добри хора“, написана от Дафа практикуващ и публикувана в
същия ден на уебсайта „Минхуей“.
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Път
Изучаването на Фа и самоусъвършенстването са лична работа на човек. Въпреки това често има голям брой ученици,
които системно вземат други хора за свои модели за подражание – те гледат как други правят нещата и след това
следват техния пример. Това е вид лошо поведение, развито
сред обикновените хора. Един самоусъвършенстващ се няма
модели за подражание. Пътят, по който всеки човек поема,
е различен, защото основата на всеки човек е различна, размерите на различните привързаности на хората са различни,
характеристиките на техните същества са различни, работата
им сред обикновените хора е различна, семейната им среда
е различна и така нататък. Тези фактори определят, че пътят
на самоусъвършенстване на всеки човек ще бъде различен,
че това, как всеки изоставя привързаностите си, ще бъде
различно и че размерите на техните тестове ще бъдат различни. Ето защо това се проявява като големи трудности в
намирането на път, който другите са проправили, и дори още
по-малко възможно е да се следва такъв. Ако наистина имаше
предварително прокарани пътища и „безплатен превоз“, това
определено не би било самоусъвършенстване.
От самото начало на разпространението на Дафа има
хора, които гледат другите – „каквото правят другите, това
ще правя и аз“ – вместо да използват Фа, за да оценят дали
нещо е правилно или погрешно. Когато видят, че болестите
на някои хора са излекувани чрез самоусъвършенстване в
Дафа, те също се ентусиазират; когато видят, че някои хора
вече не практикуват, те също се разколебават; когато видят,
че в страната има сто милиона души, самоусъвършенстващи
се в Дафа, те смятат, че това трябва да е нещо добро и следват други, за да го научат; когато видят, че злото е започнало да напада, потиска и преследва Дафа и че телевизията и
радиото са съчинили лъжи, за да скалъпят обвинения срещу
Дафа, те започват да се разколебават и да се тревожат. Самоусъвършенстването действително е трудно. Трудността
е в това, че дори когато настъпи ужасна катастрофа, дори
когато злото преследва лудо и дори когато животът ви е изложен на опасност, вие все още трябва да сте способни да
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продължите усърдно по пътя си на самоусъвършенстване, без
да позволявате каквото и да било в човешкото общество да
се намеси на стъпките, които правите по вашия път на самоусъвършенстване.
Сега Дафа практикуващите са насред периода на Фа-коригирането и действията на старите сили са формирали
най-фундаменталния и най-суров тест за тях. Дали тестът
може да бъде преминат е практическа проверка за Дафа и за
това дали всеки Дафа практикуващ може да бъде отговорен за
себе си. А това дали, докато разбива и елиминира злото, човек
може да пристъпи напред, за да утвърди Дафа, се превръща
в свидетелство за [отношението му към въпроса за] живота и
смъртта, става потвърждение на това дали един практикуващ
от периода на Фа-коригирането може да постигне Съвършенство и също се превръща в това, което отличава един Бог от
човешко същество. За един Дафа практикуващ защитаването
и отстояването на Фа е просто естествено. Така в този момент
от историята, когато наистина имаме ситуация, в която злото преследва Дафа, един Дафа практикуващ със сигурност
ще пристъпи напред, за да утвърди Фа в отговор на преследването. В тази ситуация, когато някои ученици видят други
да пристъпват напред, за да утвърждават Фа, те ги следват;
когато видят други да не пристъпват напред, и те не пристъпват напред; когато са бити или биват „реформирани“ и видят
други да се поддават на натиска от злото и да пишат така нареченото „обещание за спиране на самоусъвършенстването“,
те също пишат такова, което е резултат от неспособността им
да разбират нещата според Фа. Можете ли да си представите какво означава за един самоусъвършенстващ се, ако това
петно не бъде изчистено? Настоящото зло преследване е наложено на Дафа и практикуващите от старите сили. Не е ли
всичко, което е направено за противопоставяне на преследването, най-величествената демонстрация на отговорността
на Дафа практикуващите към Дафа и към себе си? Това не е
първият път в хода на упадащата история, в който злите сили
са преследвали самоусъвършенстващи се. Не е ли то повторение на това, което Исус е изпитал по свое време? Не е ли
изпитал същото и Буда Шакямуни? Ако действително има пътища, които могат да служат за справка, тогава преживяното
от предишните Просветлени същества в това отношение и
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днешното зло не са ли се случили по един и същ начин? Макар да се различават в специфичните си проявления, всички
те целят да пречупят волята на тези, които се самоусъвършенстват в праведен Фа. В обикновените практики за самоусъвършенстване в историята, онези отрицателни същества
наистина действаха като лакмус за определяне дали отделни
самоусъвършенстващи се биха могли да постигнат Съвършенство. Ако някой се окажел пясък вместо злато, той определено щял да бъде пресят. Но днес е различно поради това,
че в космическите тела протича Фа-коригиране и колосалната небесна твърд бива реконструирана. Всички така наречени
„тестове“ за Дафа се намесват на Фа-коригирането. Нещо повече, целта на всички онези, които участват в преследването,
е да нанесат вреда на Дафа. Въпреки че всичко, което старите
сили направиха на личното самоусъвършенстване на хората,
постигна определен ефект в миналото, ако този подход се използва по време на Фа-коригирането, той не само не отговаря
на стандарта на Дафа, но и сериозно се намесва и разстройва
Фа-коригирането. Понастоящем старите сили са изправени
пред пълно унищожение, независимо дали съществата, които
участват, са положителни или отрицателни. Всички зли същества, които участват в това, биват елиминирани по време на
Фа-коригирането, независимо колко високи са техните нива.
С Фа-коригирането е напълно различно от обикновеното
самоусъвършенстване. Днес, когато Дафа практикуващите
разясняват истината в отговор на преследването на злото,
има някои ученици, които гледат какво правят другите. Но
човек трябва винаги да се просветлява сам до това какво би
трябвало да прави, когато е изправен пред изпитания. Всеки
път, когато човек се подобри, Статусът на достижение, който
е утвърдил и до който се е просветил, се повишава.
Пътят, по който поема един Дафа практикуващ, е славна
история и тази история трябва да бъде създадена от неговото
собствено просветляване.
Ли Хонгджъ
написано на 9 юли 2001 г.
(Публикувано на 23 септември
2001 г.)
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До европейския уебсайт „Clear
Harmony“
До европейския уебсайт „Clear Harmony“:
Поздрави на всички Дафа практикуващи, заети с този
уебсайт! Бих искал да ви кажа няколко думи по въпроса за
доброто ръководене на уебсайта „Clear Harmony“.
Мисля, че на първо място би трябвало да осъзнаете важността от ефекта на един Дафа уебсайт. Този сайт е създаден, за да разяснява истината, да изобличава преследването
от злото и да спасява хората по света. Също така трябва да
осъзнаете ефекта, който медиите имат върху широката публика. Те са изключително важни по отношение на това хората
да научат истината за Дафа, по отношение на спасяването на
хората по света и за изобличаването на злото; и влиянието
им е огромно. Следователно специфичното съдържание на
вашите репортажи трябва да притежава характеристиките
на вашия уебсайт; трябва да отразявате повече ситуацията в
Европа и наред с това трябва да слагате всеки ден по няколко
репортажа и важни новини от уебсайта „Минхуей“, защото
това е информация от първа ръка относно Дафа практикуващите в Китай.
Главното тяло на Дафа практикуващите е в Китай. Всичко,
което правят Дафа практикуващите в други региони на света,
освен довеждането до Съвършенство на всичко тяхно, е да изобличават преследването на Дафа и Дафа практикуващите в
Китай. Така че от тази гледна точка, ситуацията на Дафа в континентален Китай не трябва да остава неотразена. По-специално трябва да направите фокусни репортажите си за смъртните случаи в резултат от преследването, наред с репортажи
за злите средства, използвани в преследването, и това няма да
засегне вашата уникална характеристика да съобщавате главно новини за Дафа от Европа. По отношение на количеството,
повечето ваши статии би трябвало да бъдат за Европа и след
това можете да завършите нещата с важна информация от
уебсайта „Минхуей“ относно Дафа практикуващите в континентален Китай. По този начин европейският уебсайт „Clear
Harmony“ ще има не само собствените си характеристики, но
92

също и важни новини за преследването на Дафа, и вашата
местна публика и читатели ще обръщат внимание на това и
ще могат да получават ежедневна информация относно преследването на Дафа практикуващите в континентален Китай.
Горното са само няколко мои идеи. Ако чувствате, че имате свои собствени идеи или по-добри планове, няма да възразя; единствената ми надежда е, че ще можете да ръководите
уебсайта дори по-добре, за да постигне ефекта на разясняване на истината.
Ли Хонгджъ
25 септември 2001 г.
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До втората Дафа конференция в Русия
До втората Дафа конференция в Русия:
По време на Фа-коригирането нашите ученици всички
са се справили много добре. Особено руските ученици, при
обстоятелства, в които хората в Русия са много силно повлияни от пропагандата на злата политическа група на Китай, са устояли на всякакви видове натиск, създали са Дафа
асоциация и са изиграли огромна роля в разясняването на
истината. Всичко това е забележително. Надявам се, че чрез
тази Фа-конференция ще извършвате по-добре работата по
разясняване на истината, изобличаване на злото и спасяване на съзнателните същества. Трябва често да общувате с
учениците в други държави, да се окуражавате взаимно и да
напредвате заедно с прилежност. Учителят очаква дори още
по-добри новини от вас.
Ли Хонгджъ
29 септември 2001 г.
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Студът на есенните ветрове
Злодеите трябва да помислят добре за явните си зверства,
Когато Небето и Земята са отново светли, долу към кипящия
казан отиват те;
Ударите и ритниците не могат да променят сърцата на хората,
Стихийни ветрове съпровождат есента с дори още по-пронизващ студ.
Ли Хонгджъ
25 октомври 2001 г.
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Предсказание за Фа-коригирането на
човешкия свят
Фа-коригирането се придвижва през света, грандиозното
проявление на Богове и Буди се разгръща и всички непоправени грешни неща в хаотичния свят и кармичните връзки
се уреждат с доброжелателни решения. Тези, които вършат
зло срещу Дафа, отиват надолу към портата, след която няма
живот. Колкото до всички останали, сърцата на хората се завръщат към праведността и те ценят добродетелта и вършат
добро, всички многобройни неща са обновени и всяко едно
съзнателно същество се прекланя пред спасителното милосърдие на Дафа. Всички Небеса и Земята празнуват заедно,
поздравяват се едни други и ликуват заедно. Най-славният
период на Дафа в човешкия свят започва в този момент.
Ли Хонгджъ
9 декември 2001 г.
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