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Преподаване на Фа във Вашингтон през 

2018 г. 

 (Ли Хонгджъ, 21 юни 2018 г., САЩ) 

 

(Почти десет хиляди Дафа ученици се изправят и аплодират дълго време. 

Учителят излиза на сцената, прави хъшъ и с ръце отправя жест към всички в 

публиката да седнат.) 

 

Поздрави на всички! (Всички ученици отговарят в един глас „Поздрави, 

Учителю“ и ентусиазирано аплодират. Учителят дава знак да спрат.) Работихте 

усилено. (Всички ученици: „Учителят работи усилено!“. Учителят прави жест с 

ръка да спрат да говорят.) Това преследване, по думите на старите сили, е просто 

изпитание и кръщение в огън и кръв, насочено към Дафа учениците, както и 

претопяването на истинско злато. Независимо от това, като Дафа ученици 

отговорностите, с които сте се нагърбили, са действително огромни. Вие спасявате 

всички същества. Самите вие нямате много карма, не толкова голямо количество 

карма. При все това вие всички знаете, че в човешкото общество тълпите същества 

не са обикновени, дори животните не са обикновени. Много същества са дошли от 

високи нива. Ние трябва да ги спасим. Съществата, които те представляват, са 

всички онези, които ще бъдат елиминирани в старата вселена, и ние трябва да ги 

спасим. Така че когато ги спасяваме, техните същества също ще бъдат спасени. 

Изглежда, че да спасяваш много животи е много добро нещо; а какво става тогава с 

тази карма? Това огромно количество карма. Освен това в обикновеното човешко 

общество, в завихрящите се потоци – помислете за това всички – тази карма също е 

много голяма. И това поражда затруднения при спасяването им, проблеми при 

спасяването им, трудности при спасяването им и това преследване.  

 

Това преследване само по себе си се отнася за лошите неща на ниските нива, 

които ни пречат да спасяваме хора; съществата на високи нива мислят, че това 

преследване е само тест и култивация за Дафа учениците и ето как са свързани тези 

неща. Всъщност всички ортодоксални религии в историята – например Боговете, за 

които знаем, че са слезли тук да спасяват хора, тоест онези, които са утвърдили 

културата да бъдат разбрани Боговете – нещата, през които са преминали, са 

подобни на тези. От тази гледна точка те са едни и същи, но нещата, които Дафа 

учениците вършат, не са обикновени по допълнителни причини. Ако всички 

човешки същества са същества от високо ниво, същества, които са слезли тук и са 
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се преродили в този свят от името на многобройни гигантски групи същества – 

помислете всички, как тези земни хора ще живеят в човешкото общество е въпрос 

от основно значение. Обяснено по този начин, човешкото общество не е 

обикновено. Въпреки това, макар днешните земни хора да не са обикновени, 

веднъж навлезли в заблудения свят и в завихрящия се прах на човешкия свят, те се 

държат много зле, а някои се държат дори по-зле, но при все това същността на 

техните животи е просто забележителна. На повърхността обаче настоящите земни 

хора са водени от модерни течения и модерно мислене, които са се отклонили от 

Богоположената култура и са индоктринирани от злата партийна култура в 

обществото на злата Комунистическа партия – те се държат наистина лошо. Но ние 

трябва да ги спасим. Дафа учениците са единствената им надежда да бъдат спасени 

и никой друг не е способен да направи това.  

Както съм ви казвал, религията е само култура, която полага в историята 

основите, за да могат човешките същества да разберат Боговете. Какви са 

различните Богове, какви са различните вярвания в Богове, какво би трябвало да 

направят те, когато копнеят за божествените светове, и какво е култивационна 

практика – те просто са заложили такава култура. Но за да имат истински желанието 

да спасят всички същества, способни ли са те да поемат отговорността в крайния 

критичен момент? Никоя религия не е способна да направи това или да поеме тази 

отговорност – само Дафа и Дафа учениците могат. Така че нека го кажа по този 

начин – това не е просто. Може би вашият произход (Учителят се усмихва) е 

благонадежден и доста представителен и може би способностите ви отпреди 

раждането са много могъщи, но в обикновеното човешко общество, още повече 

сред разнообразните изкушения на това общество, или дори с намесата на различни 

човешки привързаности е много трудно да избегнете попадане в капана или 

оскверняване от тези неща. Хубавото нещо е, че в историята Дафа учениците са 

били постоянно пречиствани от мен и постоянно са елиминирали карма и тъй като 

са успели да стигнат до днешния етап, те въпреки всичко са различни от 

обикновените хора. В очите на Боговете, в този завихрящ се поток, който не се носи 

по течението и който е способен да стои там незасегнат, вече е забележителен! 

Който остане непроменен е просто наистина забележителен! А Дафа учениците, те 

не само са непроменени, но също така вървят срещу течението! (Всички ученици 

аплодират ентусиазирано, Учителят прави хъшъ.) 

 

В завихрящите се потоци на човечеството вие вървите срещу теченията. 

Когато обаче се замислите, то е повече от това! Цялата вселена е насред 

елиминирането си и е в упадък, докато вие сте способни да вървите срещу такива 

течения! В днешното общество, ако човек може да има малко праведни мисли, този 

човек вече е забележителен! Не е ли така? В каквото и да е общество и с каквато и 

да е социална основа има значение дали едно същество е способно да има праведни 
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мисли. Нека кажем, че в миналото, що се отнася до хората в обществото, техните 

съзнания са били много праведни, техният морал е бил много висок, така че 

малкото добрини, които сте правили, не са се признавали за нищо, защото всички са 

били такива. В днешното общество обаче добро и зло са се смесили, или изцяло са 

обърнали местата си, така че ако сте способни да разглеждате всичко това с 

праведни мисли и ако сте способни да имате праведни мисли, вие сте наистина 

забележителни. 

След като казах това, искам да поговоря по един въпрос, по който никога 

преди не съм говорил с вас. Ние знаем, че всеки говори за култивационна практика. 

Какво е култивационна практика? Всъщност не много хора действително разбират 

истинското ѝ значение. Усъвършенстването се отнася до реализирането на 

животите. Не е така, че човек се усъвършенства чрез религия, нито пък групите от 

самоусъвършенстващи се са единствените, които се усъвършенстват. Ако тези Три 

сфери са били създадени по време, когато вселената вече не е добра и особено в 

днешното човешко общество – онези, които биват задържани тук, са все същества, 

представляващи гигантски животи и групи от високо ниво – тогава какво общество 

би било това и как би трябвало да се третира? Помислете всички: това не е прост 

въпрос. Всъщност, когато някой е способен да дойде в човешкото общество, той 

вече се намира в култивационна среда. През цялото време казвам, че това общество 

като цяло в действителност е култивационна среда, създадена за нашите Дафа 

ученици. Вие не сте в религия, а сте в обществото, практикувайки 

самоусъвършенстване, така че всички социални сфери са станали ваши места за 

самоусъвършенстване, нали? Всъщност е повече от това: не са ли и всички човешки 

същества в тази култивационна среда?! Съществувало ли е в историята такова 

общество?! 

Всеки обществен слой, всяка социална среда и проявлението на всяка 

различна социална форма, всички изпитват сърцата на хората. Всичко, което се 

случва в живота, е за да се види как се позиционират сърцата на хората и всичко 

това се записва. Защо едно представление на „Шен Юн“ е способно да спасява 

хора? Има ли то тази основа и условия? Казвал съм, че при „Шен Юн“ членовете на 

публиката не са обикновени и те не идват просто случайно; те вече имат тази 

основа, били са избрани в обществото и са способни да получат тази 

предопределена възможност, така че да могат да влязат в тази зала. Тоест в 

човешкото общество, в тази голяма обществена среда, те вече практикуват 

самоусъвършенстване. Спомням си, може би беше едно представление в град в 

Северна Каролина. Отидох там. Всички билети бяха разпродадени, но в деня на 

представлението имаше снежна буря. Снегът беше толкова тежък и плътен, че стана 

невъзможно да се шофира. В резултат само тридесет процента от закупилите билети 

дойдоха в залата. Само тридесет процента от тях дойдоха да видят представлението, 



4 
 

но изживяванията, които тези хора споделиха, бяха много впечатляващи. Един 

зрител сподели следното: „Още щом излязох от дома си, беше все едно по пътя 

насам практикувах самоусъвършенстване. Всяка стъпка, която правех, беше трудна 

и премислях всяка стъпка по пътя си, чак докато влязох в залата. Беше точно като 

процес на самоусъвършенстване и след като гледах представлението, беше като да 

постигна Съвършенство.“ (Всички ученици аплодират ентусиазирано.) Така че с 

това имам предвид да не подценявате днешното човешко общество, Дафа учениците 

не са единствените, които се усъвършенстват и всички човешки същества също са 

включени. Те също биват калявани. В техния живот, работа и различни условия 

проблемите, които срещат, мислите, които имат, и всичко чак до действията им – 

всичко е, за да се позиционират, да се позиционират насред съперничеството между 

добро и зло. 

 

Така че в тази голяма обществена среда, тъй като всички се усъвършенстват, 

добре тогава – всеки е самоусъвършенстващ се, нали? Не. Вие всички знаете, че що 

се отнася до тази разтапяща стомана пещ не всичко, което се хвърля в нея, е 

желязна руда; има също и пепел от въглища, нали? Без тази пепел от въглища как 

може да се изкове стомана? Същото важи и за човешкото общество. Въпреки че 

много същества от високо ниво са се върнали тук, много демони и призраци също са 

дошли, прераждайки се в човешки същества, разбунвайки това общество и 

постоянно въвеждайки хора в така нареченото „ново мислене“. Те въвеждат хората 

в модерното мислене, като ви карат да се отклонявате от традиционната пътека, 

аранжирана от Боговете, и карат човешките същества сами да повредят пътеката си 

за завръщане, защото традиционната пътека е била аранжирана от Боговете. Току-

що казах, че след като човек се усъвършенства, той трябва да върви по пътя към 

състояние на Буда. Въпреки това, тези демони и призраци също недоловимо са се 

прераждали като човешки същества и голям брой от тях са се преродили като 

човешки същества. Без толкова голям брой нямаше да бъде изкована стомана, 

огънят не би бил достатъчно голям, пещта нямаше да има достатъчна топлина, а не 

би могло да се получи, ако температурата не достигне нужните градуси. И така те 

играят такава роля в човешкото общество, като използват модерното мислене, 

различни средства, които покваряват човечеството, и различни проявления, които 

вредят на човечеството и заблуждават човечеството. Има действително много хора, 

които са били въвлечени в това, особено млади хора. Групата, върху която 

съсредоточават своето най-голямо внимание, са учащите, особено студентите в 

университета. 

Както и да е, не искам да отдавам прекалено голямо значение на това, може 

да го премислите, и човешкото общество на практика е в тази ситуация. Също така 

открих, а и в началото наблюдавах: всред тенденцията на модерното мислене, с 

толкова големи изпитания колко хора са способни да ги преодолеят? И открих още, 
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че с изключение на Китай, на други места по света основните движещи сили на 

обществото остават незасегнати. Без значение колко усилено се опитвате да им 

повлияете, просто не можете. Те просто отхвърлят модерните неща и ги отхвърлят 

бурно, така че тези хора и само те все още упорито защитават традицията и така 

пътеката, аранжирана от Боговете, може да бъде запазена. В това общество в Китай 

не се получава така. Индоктринирани с идеите на злата Комунистическа партия, 

хората не са способни да различат добро от зло, като изцяло приемат всичко, 

дирижирано от демони, преродили се в Западния свят. Цялото общество го прави и 

на практика това е ситуацията. Защо Китай е такъв? Както всички знаете, веднъж 

споменах кралете в този свят. Сега имаме демократични общества. Къде са отишли 

всички тези крале? Всички те са се преродили в Китай. Това са крале от всички 

периоди, а не само на конкретна етническа група, конкретна нация или един период. 

Крале от всички периоди, такива, които са дошли от най-високите нива в небесата, 

представляващи дори по-големи космически тела, онези с най-добрите вродени 

качества – всички са се преродили в Китай, формирайки първоначалната 

култивационна среда там. Ето защо там е най-хаотично и всичко, което е лошо, е 

било привнесено. Там обществото изглежда проспериращо с всевъзможни неща, но 

всички те целят да изкушат сърцата на хората и да покварят човечеството – хората 

просто не могат да устоят на изкушението. Помислете всички: колко трудно би 

било да се излезе от там! Така че понякога си мислех: въпреки всичко нашите Дафа 

ученици наистина са били объркани от тези неща в това покварено общество на 

Китай. Но независимо от това те са неспособни да напуснат Дафа и ще искат да 

вършат неща за Дафа и аз съм много доволен от това и мисля, че е забележително. 

(Ръкоплясканията на учениците постепенно се усилват, те аплодират 

ентусиазирано и Учителят прави пауза.) Тези модерни неща могат да дадат 

отражение в действията на хората, в идеите им и така нататък, и във всички аспекти 

на живота, и признаци на замърсяване могат да бъдат открити навсякъде. Във всеки 

случай Дафа учениците са способни да вършат добре нещата, които трябва да 

вършат, тоест Дафа учениците сте способни да изпълните клетвите, които сте дали 

и сте способни да вършите нещата, които Дафа учениците трябва да вършат – това е 

най-важното и най-забележителното. Да не изоставяте Фа, да усъвършенствате себе 

си добре въпреки намесите, все още да сте Дафа ученици и все още да вършите, 

каквото трябва да върши един Дафа ученик – това е забележително, защото това 

общество е просто прекалено сложно. 

 

Всъщност и западното общество не е просто. Средствата, които тези демони 

и призраци, вредящи на човечеството, използват, са започнали с културата и те имат 

отражение от друг ъгъл. Засилената представа за свобода, засиленият егоцентризъм 

и така нареченият... не искам да продължавам, а в наши дни просто се поощряват 

прекалено много неща. Тоест, те нанасят щети на традиционната култура от друг 

ъгъл, заедно със силата на модерното мислене, така че сме изправени пред едно 
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много хаотично човешко общество. Учителят говори за това, защото е време. 

Когато нещата стигнат до крайност, те неминуемо се обръщат. Праведноста се 

надига, всеки постепенно вижда надежда и тази ера постепенно се придвижва към 

края си, така че оставям всеки постепенно да разбере тези неща. 

 

Както всички знаем, злата Комунистическа партия вече вони непоносимо. 

Дори онези на власт в злите комунистически нации не се гордеят с нея и просто я 

използват, за да поддържат властта си. Те не могат да намерят изход за своето 

общество и при все това не искат да отстъпят властта си – ето как са нещата и никой 

не вярва истински в нея. Въпреки че този зъл призрак на Комунистическата партия 

управлява света, той – както в човешкия свят – вече бавно бива унищожаван. 

Независимо как се държи и независимо какво е това общество, Дафа учениците са 

водещите играчи в това общество и вие сте в главните роли в тази пиеса. Във всеки 

случай този въглищен прах не може да бъде сравнен със стомана – той калява вас, а 

не обратното. С други думи, дори тази зла Комунистическа партия, тези демони и 

призраци също съществуват заради вас – те за живи заради вас. Междувременно вие 

всички знаете, че тази вселена отдавна е покварена и вече не е добра. Тя също 

съществува и е била способна да просъществува до днес благодарение на Дафа. Ако 

не успеем в това начинание днес, всичко ще се разпадне и ще спре да съществува. 

Ако сме способни да продължим да вършим своите неща добре, ако при настоящите 

обстоятелства и въпреки всичките хаотични и объркани ситуации Дафа учениците 

все още вършат всички неща, това означава, че сме успели. (Всички ученици 

аплодират ентусиазирано.) 

 

Има още нещо. Вие всички знаете, че в обществото днес, особено в 

континентален Китай, потисничеството и преследването все още продължават. Ние 

виждаме ясно, че потисничеството и преследването все още се извършват от онзи 

стар апарат. Виждаме това много ясно. Относно всички тези неща мисля, че сте ги 

осъзнали. Изглежда сякаш са в безпорядък, но постепенно ще видите, че всъщност 

всички те са подредени. Този най-хаотичен безпорядък сам по себе си е бил 

аранжиран и постепенно и все повече ще се превръща в ред. Само почакайте и ще 

видите. Във всеки случай, като Дафа ученици, вие би трябвало да видите пътя, 

който сме изминали, и пътя, по който ще продължим да вървим, би трябвало да 

разберете ясно всичко това. 

Казвал съм, че при практиката за усъвършенстване, както я виждам аз, 

всъщност най-трудната част (Учителят се смее) са дългите години, дългите години 

на каляване. Вие сте неспособни да видите предела, неспособни да видите 

последния ден; (Учителят се смее) това действително е най-трудното. Но има 

фраза, която гласи: „Когато нещата стигнат до крайност, те неминуемо се обръщат“, 

нали? Всичко е такова и това е законът. То ще се промени, когато настъпи 
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моментът, независимо дали вие хората го искате или не. Всички знаете, че бившият 

Съветски съюз се разпадна за всеобща изненада. Той беше толкова могъщ, как би 

могъл да се разпадне? Просто трябваше. Няма значение какво мислят човешките 

съзнания, включително и някой, който си мисли, че неговото съзнание е най-

устойчивото; когато Боговете ви кажат да се насочите нанякъде, вие ще трябва да се 

насочите натам. (Учителят се усмихва.) Не се оставяйте да бездействате през 

дългите години. Много хора постепенно се отпускат в своето самоусъвършенстване, 

но това е нещо от основно значение. Казвал съм, че учениците в континентален 

Китай са в такава среда на трудности и под голямо напрежение, те са подложени на 

изкушение в такъв вид сложна среда, но все пак са способни да продължават да 

правят каквото Дафа учениците трябва да правят, те все още се усъвършенстват и 

изучават Фа – не е ли това забележително, те са наистина забележителни. Ето каква 

среда е тази, но те продължават да са способни да вършат тези неща. Така че не се 

отпускайте! Щом се отпуснете, старите сили ще намерят пролуката, от която да се 

възползват, и може дори да отнемат живота ви. Има просто прекалено много такива 

примери и уроци! Разбира се, не винаги е така. Някои хора са се усъвършенствали 

много добре, но за да помогнат на другите да се усъвършенстват, старите сили са 

отнели живота им. Не липсват и такива случаи. 

 

Но аз просто казвам, че като самоусъвършенстващи се вие не трябва да се 

отпускате. Пропътували сте най-тежката пътека, преминали сте през най-трудния 

период от време. Извървете добре своята собствена пътека – много е лесно да се 

каже и много трудно да се направи. Независимо колко е трудно обаче, вие сте 

дошли за това начинание. Няма значение колко е трудно, вашият живот е бил 

създаден за това начинание. Никой от Дафа учениците не е подвластен на Трите 

сфери. В деня, в който положихте клетва да се усъвършенствате, вашето име беше 

премахнато от списъка в ада. (Всички ученици аплодират ентусиазирано.) Ако Дафа 

ученици умрат, те няма да се преродят, защото не са подвластни на Трите сфери и 

не могат да се преродят в рамките на Трите сфери. Те не са подвластни и на ада, 

така че адът не може да ви накаже. Вие сте подвластни единствено на Дафа. (Всички 

ученици аплодират ентусиазирано.) За онези, които са починали по-рано, 

независимо дали са се справили добре или не, или по каква причина, тези Дафа 

ученици всички са в едно специално измерение, наблюдавайки ви тихо там, чакайки 

финалната развръзка. (Цялата публика аплодира ентусиазирано.) 

 

Всъщност фундаменталният смисъл на това, което казах, е да кажа на всички: 

вашите животи са дошли тук за това! (Всички ученици аплодират ентусиазирано.) 

Няма алтернатива, наистина никаква алтернатива! Такива са Дафа учениците. 

Колкото до обикновените хора, те може да преминат през шесткратния път на 

прераждане и да се преродят в различни сфери; вие вече не можете, вие сте тук 

единствено за това начинание на Дафа. Така че ако не го вършите добре, ще ви 
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останат само съжаления. Особено онези дългогодишни Дафа ученици, не се 

отпускайте. Вие сте вървели до днес през години на огромни трудности, изобщо не 

е лесно! Не знаете ли как да го цените? Дори аз ви ценя! Дори Боговете ви ценят! 

(Всички ученици аплодират ентусиазирано.) Така че вие би трябвало да цените себе 

си дори още повече. 

 

Нека спра тук. Искам да обясня и да отговоря на някои от вашите 

обобщаващи въпроси. (Всички ученици аплодират ентусиазирано.) Може да 

предавате листчета с въпроси. Благодаря. (Цялата публика отново аплодира 

ентусиазирано.) 

 

Ученик: Поздрaви, Учителю! Анализът на вредите, нанесени от комунизма 

по света, и подкрепата на нашите медии за връщането към традициите и 

нормите са въздействали психологически на част от учениците, които са били 

дълбоко повлияни от изкривеното мислене на Запад в последните години. Някои 

усещат, че в момента не могат да го приемат. Как можем да им помогнем бързо 

да променят своите представи? 

 
Учителят: Това не е прост въпрос, но мога да ви кажа основните неща. 

Пътят на традицията е аранжиран от Боговете – път, който може директно да 

позволи на хората да се върнат обратно. Това е, защото човешките същества не са 

обикновени, а по този път те могат да се свържат с Боговете. Тъй като току-що 

казах, че като цяло тази среда е среда за усъвършенстване, когато хората срещнат 

Дафа, те могат мигновено да бъдат спасени. Но изкривената пътека, която страни от 

традицията, не може да се свърже с Боговете. Това разбиране отхвърля Боговете и 

хората не могат дори да разберат и не вярват в Боговете. Как да ги спасим? Ето тук 

се крие проблемът. Като Дафа ученици ваша отговорност е да спасявате всички 
същества. Не е ли това основен въпрос? Как може да не вземете под внимание този 

въпрос?  

 

Ние не сме въвлечени в каквато и да е политика на обикновените хора, но 

абсолютно не можем да говорим лъжи. Нашите медии не може да лъжат и да 

приемат да разпространяват слухове, както правят другите медии. Ние не 

рекламираме никого, нито пък поемаме инициативата да измисляме хубави статии 

за някого – ние само предаваме новините точно. Дафа учениците казват на хората да 

следват правилния път; не е ли така? Ето защо мисля, че нашето намерение е да 
спасяваме хора. Ако някой изпъкне в това общество и е способен да спре 

тенденцията на морален упадък, този човек е просто забележителен! Той всъщност 

ни помага! (Всички ученици аплодират ентусиазирано.) Не ни ли помага той 

ефективно да спасяваме хора? Помислете всички: ако хората пропаднат още повече, 

как можем да ги спасим?! Не е ли това идеята? 

 

Ученик: След като прочетох „Как призракът на комунизма управлява нашия 

свят“, написани от редакторския екип на „Деветте коментара“ – поредица от 

статии, изобличаващи злия призрак на Комунистическата партия – започнах 
малко да се притеснявам и да се чувствам безпомощен, тъй като злият призрак е 
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проникнал във всички аспекти на човечеството. (Учителят: Така е.) С уважение 

питам Учителя: как можем да поддържаме праведни мисли и да елиминираме 

собствените си представи? 

 

Учителят: Ако можете да го разпознаете ясно, когато вие самите изучавате 

Фа, вече правите това. Ако обикновените хора могат да го разпознаят ясно, те също 

ще го отхвърлят. Стига да можете да го разпознаете ясно, вие ще разберете за себе 
си какво би трябвало да направите. Ние разясняваме истината и заради това. Що се 

отнася до това кой ще го елиминира, това не е нещо, което нашите Дафа ученици 

правят. Ние само спасяваме хора, казваме на хората какво би трябвало да правят.  

 

Ако този човек е положил клетвата „ще отдам живота си на комунизма“ по 

този и този начин, помислете всички: небесните принципи не трябва да се приемат 

толкова нехайно. Какво означава да положиш клетва? Всяка дума, която хората 

изричат, се записва от Боговете. Вие сте се заклели да отдадете живота си на злата 

Комунистическа партия, помислете за това: тогава животът ви се управлява от злата 
Комунистическа партия, така че тя ще ви манипулира, както поиска. Понякога, 

когато разяснявате истината на някого, той изобщо не чува. Не е, че той не чува; 

комунистическият зъл призрак е обладал тялото му, като застава на негово място и 

не му позволява да чуе. Това е, защото комунистическият зъл призрак притежава 

власт над човека, тъй като този живот му принадлежи. Като казах това, нашите 

Дафа ученици са много мъдри и с времето са стигнали до ясно разбиране. Те първо 

молят хората да се оттеглят от Партията – първо обясняват колко зла е злата 

Комунистическа партия, порочните неща, които е направила злата Комунистическа 

партия, и обясняват нейната зла същност. След това го молите да се оттегли от 
Партията. След като се съгласи да се оттегли от Партията, страхотно, тогава 

разяснявате истината и той вече не я отхвърля. Защо е така? Защото вече не е под 

контрола на този зъл призрак. Ако той иска да продължи да го контролира, Боговете 

ще го елиминират. (Учителят се смее.) Защо, след като човек се оттегли от 

Партията, е лесно да му бъде разяснена истината? Ето защо. (Всички ученици 

аплодират ентусиазирано.) 

 

Ние казваме, че злият призрак управлява света; всъщност праведните Богове 

също имат контрол. В човешкото общество съществуват едновременно 
положително и отрицателно. Но когато човешкото общество става все по-

отрицателно и след като отрицателният елемент става все по-голям, везните се 

накланят, като че ли злият призрак управлява света. Това е причината. Когато 

хората имат праведни мисли и когато ясно видят злото, тогава балансът ще се 

върне.  

Ученик: Сега някои млади ученици участват в разпространението на „Шен 

Юн“ и в медиите. С изключение на това, много малко млади ученици участват 

редовно и активно в други проекти, разпространяват Фа или разясняват 

истината. Как можем да създадем повече възможности за каляване на млади 

ученици? 

 
Учителят: По този въпрос, как да го кажа? Всъщност това не е проблем, тъй 

като навсякъде има недостиг на хора и всеки проект се нуждае от хора и всички те 
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използват млади Дафа ученици. Стига те да имат желание, всеки проект ще ги 

приеме. „Шен Юн“ ги използва (Учителят се смее) – всички в „Шен Юн“ са млади 

Дафа ученици.  

 

Ученик: Някои ученици обсъждат помежду си, че Фа започва да коригира 

човешкия свят и че Фа коригирането навлиза в нов етап. Този етап е различен от 

миналото. В миналото Дафа учениците трябваше неуморно да разобличават 
преследването и да разясняват истината за Дафа. Сега това, което учениците от 

периода на Фа коригирането би трябвало да направят, е да поведат обществото... 

 

Учителят: Въпреки че играете водеща роля, вие все още не може да поведете 

обществото. Понастоящем вие не можете да водите обществото. Можем да видим 

реалността ясно и можем да спасяваме хора. Колкото до повеждането на 

обществото, в действителност дори в бъдеще като самоусъвършенстващи се ние не 

искаме да ни занимават с неща в обществото. По естествен начин ще се появят 

други, които да се погрижат за обществото. Вие се грижите само за спасяването на 
хора, а аз се интересувам само от сърцата на хората. 

 

Ученик: Когато миналата година продажбите на билети за „Шен Юн“ 

бяха далеч от идеални, координаторът на „Шен Юн“ в нашия район разкритикува 

всички координатори на други проекти, които утвърждават Дафа, като каза, че 

те не влагат цялото си старание в рекламирането на „Шен Юн“. Тази година след 

представлението на „Шен Юн“ той отново се позова на казаното от Учителя, 

„Измежду всички проекти за спасяване на хората „Шен Юн“ има най-голямата 

сила да спасява хора.“ (Учителят: Да, казал съм го.) Без съмнение аз твърдо 
вярвам във великата сила на „Шен Юн“ да спасява хора. Въпросът ми е: трябва ли 

всеки да остави проектите, с които се занимава, и да отиде да рекламира „Шен 

Юн“? 

 

Учителят: По времето, когато първоначално започвахме да налагаме „Шен 

Юн“, не съм казвал това. Дори на ранните етапи от разпространението на „Шен 

Юн“, когато положението беше много тежко, през цялото време съм казвал, че 

онези Дафа ученици, които са свободни, или онези, които не са заети в различни 

Дафа проекти, могат да помагат за рекламирането на „Шен Юн“. Като координатор, 
когато е видял, че продажбите на билети не са добри, той е започнал да се тревожи 

– вероятно ситуацията е била такава. Това не е основен въпрос, който да се отнася 

до принципите. Все пак искам да кажа на всички, че тъй като „Шен Юн“ е толкова 

мощен в спасяването на хора – след всяко представление ще бъдат спасени хиляда 

до две хиляди души – онези ученици, които са свободни, би трябвало да се замислят 

сериозно за това. За какво сте тук? Но, има все по-малко и по-малко такива 

възможности.  

 

В Европа също казах, че първоначално исках да участват всички, да позволя 

на всички да установят велика добродетел в този процес и да положат добра основа 
за своето собствено усъвършенстване, за да могат да се подобрят. Но много от 

нашите ученици не го приеха сериозно. Когато идваха и искаха да вземат участие, 

осъзнавайки сериозността на този въпрос, билетите вече се продаваха много лесно. 

Билетите се продаваха чрез реклами и онлайн медии, така че когато поискахте да 
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участвате, вие вече нямахте тази възможност. Ето как е в самоусъвършенстването: 

то не чака никого.  

Ученик: Някои деца на Дафа ученици също се присъединяваха към 

изучаването на Фа и правенето на упражнения, когато бяха малки, но по онова 

време родителите им нямаха адекватно разбиране как да възпитават млади 

ученици, освен това бяха заети и с проекти за утвърждаване на Дафа. Така че те 

не се справиха добре да напътстват децата си истински да разберат 

самоусъвършенстването. Сега тези деца пораснаха и навлязоха в обществото и в 
голяма степен са изоставили самоусъвършенстването. Те имат предопределена 

връзка с Дафа, затова са се преродили в семейства на Дафа ученици. Сега Фа 

коригирането наближава своя завършек и като родители, имаме ли 

възможността сега да наваксаме за миналите грешки в отглеждането на 

децата? 

 

Учителят: А, като се говори за това – по-скоро е трудно. Трябва да му 

разясните истината, както го правите за други хора. Недейте да се държите, сякаш 

вие командвате, а той е ваше дете. Той няма да ви чуе. Трябва да използвате 
различна гледна точка, за да му разясните истината. Ето как. 

 

Аз също съм добре запознат с това от личен опит. През ранните години на 

проекта „Шен Юн“ хората нямаха адекватно разбиране за „Шен Юн“. Те се чудеха: 

след като детето приключи с танцуването, какво ще прави? Те не знаеха, че 

Учителят няма просто да поиска хората да направят нещо и толкова – трябваше да 

взема под внимание бъдещето на детето. Създал съм средно училище, колеж и 

висше училище. В началото родителите не бяха склонни да изпращат децата си – те 

не можеха да понесат да се разделят с тях. Не можеха да ги пуснат, но точно на 
дванадесетата или тринадесетата година е времето да се развиват умения и 

гъвкавостта е добра. Но те не можеха да понесат да ги пуснат. Когато детето 

станеше на четиринадесет или петнадесет години, те виждаха, че то вече не може да 

бъде контролирано, тъй като отговаря и спори. Като виждаха, че няма да се получи, 

те бързаха да изпратят децата си в Планината. (Всички се смеят.) Но телата на 

децата вече бяха загубили гъвкавост, така че щеше да им е трудно в Планината. 

Така че съм добре запознат с това от личен опит. 

 

Ученик: В континентален Китай някои обикновени хора изработват 

емблеми на Фалун и съпрактикуващи от някои райони са поръчали голямо 
количество по интернет за разпространение сред учениците. Сред 

практикуващите има разногласия относно това. 

 

Учителят: Да се изработват емблеми на Фалун само по себе си не е проблем. 

Ако това е за правене на бизнес и печелене на пари, Дафа учениците трябва да са 

сигурни, че не го правят – прекалено опасно е. Ако искате да го направите, само за 

да може всеки да има емблема на Дафа, и я продавате на себестойност – това не е 

проблем. Но ако сте в континентален Китай, трябва да обръщате внимание на 

сигурността, тъй като в момента учениците не могат да носят тази емблема на 
Фалун. Ако я носите, казвате на злата полиция, че сте ученик на Фалун Гонг. Какво 
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да направим тогава? Все още не е моментът да се прави това. Няма други въпроси, 

единствено въпросът за сигурността.  

 

Ученик: В средата на континентален Китай, където все още има 

преследване, често чувам вътрешна информация как Бюрото за обществена 

сигурност и Бюрото за вътрешна сигурност предприемат някакви действия. Ако 

не кажа на никого, се притеснявам, че те няма да обърнат внимание на 
изпращането на праведни мисли, за да ги отрекат, но ако уведомя всички също се 

тревожа, че лошите новини ще повлияят на хората да не вършат добре това, 

което трябва да вършат. Понякога, когато съм уведомявал всички, е трябвало да 

добавям няколко думи, като съм се надявал, че всички ще обърнат внимание на 

безопасността, като в същото време поддържат праведни мисли и праведни 

действия, отхвърляйки преследването и вършейки добре, каквото трябва да 

правим. Не знам дали това, което правя, е правилно? 

 

Учителят: Би трябвало да е наред. Дафа учениците, свързани с Бюрото за 
обществена сигурност, знаят някои неща и понякога са изправени пред дилема. Ако 

кажат на всички, те се притесняват, че хората ще стигнат до крайности, а ако не 

кажат на никого, се притесняват, че хората няма да обърнат внимание на 

безопасността. Има такъв проблем. Ако всеки е с ясно съзнание и рационален да 

прави добре това, което трябва да прави, и не прави каквото не трябва, това би било 

най-доброто. Но някои неща са неизбежни, тъй като това общество е докарано до 

толкова объркано състояние. 

 

Ученик: Някои практикуващи са записали представленията на „Шен Юн“ 
от 2016 г., 2017 г. и 2018 г. на флаш памет и ги разпространяват сред някои 

съпрактикуващи. Други практикуващи изтъкнаха, че редакционният екип на 

„Минхуей“ е разпратил уведомление, че забранява това. Но те все пак правят, 

каквото решат.  

 

Учителят: Всеки иска да гледа „Шен Юн“ и не може да ги вините. Но 

въпросът за безопасността е повод за загриженост. 

 

Има и друг въпрос. Всеки знае, че имаме много постижения: колежът „Фей 
Тиен“, „Шен Юн“ и много неща от световна класа – ние не ги слагаме в интернет, 

никое не е публикувано в интернет. Това е, защото интернет е като демон и всичко е 

в него. Това е най-прогнилото място – продукт, роден от едно упадъчно човечество. 

Защо да слагаме там неща, за да се смесват с него? Защо да слагаме там своите 

неща, които са толкова добри? Някои ученици винаги искат да слагат неща на „Шен 

Юн“ и нашите неща в интернет. Разбира се страниците на „Шен Юн“ и „Фей Тиен“ 

съдържат някои неща на „Шен Юн“ и „Фей Тиен“, но това е целенасочено и по 

необходимост, като корпоративните страници на фирмите на обикновените хора. 

Разбира се, злото ни клевети в мрежата и бих казал просто възможно най-малко да 

се притеснявате за това. Игнорирайте го и то ще изчезне по естествен път; колкото 

повече ви е грижа за него, толкова повече ще се появява.  

Така че за нашите неща на „Шен Юн“ и подобните – ако не внимавате, ако ги 

разпространявате, другите хора ще отидат и ще имат достъп до тях на интернет 
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страницата. Помислете всички: тези неща, включително „Шен Юн“ и музиката на 

„Шен Юн“, и много неща на „Шен Юн“ – всички те идват от небесата. Ако всеки 

имаше достъп до тях в интернет и можеше да ги използва да подкопава Дафа, или 

да ги използва за най-упадъчните неща в човешкото общество, какво ще си 

помислите тогава? Но това ще е ваше дело! Не е ли такава ситуацията?  Така че не 

искам да слагам тези добри неща там, тъй като те са, за да създадат бъдещето за 

човечеството! 

Ученик: Как да се справим на този етап с въпроса за координирането на 
големи райони в континентален Китай? Подходящо ли е да имаме „главен 

координатор“ в град на ниво „префектура“, който да поеме ръководството на 

всички области в нея? Някои хора вярват, че без такъв вид ръководство не сме 

формирали единно тяло.  

 

Учителят: Не трябва да правите това, без значение какво е намерението ви. 

Нека ви кажа: не можете да направите това! Знам много добре, че човешкото тяло – 

човешкото тяло от плът – има своите ограничения в способността да издържа по 

време на преследването! Когато съзнанието ви достигне предела на своята 
издръжливост и дори когато съзнанието ви се е замъглило, а вас все още ви 

измъчват и ви карат да страдате, може да кажете неща, които не бива да казвате, и 

може да се предадете. Но в самоусъвършенстването това не е задължително вашият 

краен резултат. Знаем, че не сте се справили добре, когато сте достигнали предела 

на своята издръжливост и дори когато не можете да го преодолеете. Тъй като 

самоусъвършенстването още не е приключило, все още може да имате 

възможности. Но щом вече сте направили такива грешки, това не е обикновен 

въпрос. Ако заради това някои Дафа ученици загубят живота си, би станало дори 

по-сложно. Така че казвам на всички да не правят тези неща.  
 

Интернет страницата „Минхуей“ е платформа за споделяне между Дафа 

ученици и също така е прозорец навън. Ако има някакъв проблем, може да 

споделяте своите гледни точки чрез „Минхуей“. Сега не може да се направи 

широкомащабна координация и когато обмисляте нещата, непременно обръщайте 

внимание на сигурността.  

Ученик: През последните години доста съпрактикуващи в нашия район 

починаха, включително някои координатори, които са изиграли важна роля в 

района. Някои практикуващи, които починаха заради болестна карма, в сърцата 

си не искаха да си тръгнат. Всички ние чувстваме, че една от причините има общо 

с някакъв непреклонен фактор. 
 

Учителят: Казвал съм, че някои хора са загубили живота си, за да покажат 

на другите – то е, за да се усъвършенстват другите. Това е аранжировка на старите 

сили, не е защото тези хора не са се справили добре. Но действително имаше някои, 

които се бяха отпуснали в самоусъвършенстването. Това са все уроци. Изправяйки 

се пред преследването, понякога те са се чувствали безпомощни и не са могли да 

открият къде са проблемите им – имаше и такива случаи.  
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Като Дафа ученици, всеки иска да стане истински ученик, Дафа ученик, 

който е решителен, вървейки по божествената пътека, и опитен в 

самоусъвършенстването. Но за някои ученици това е само идея и те не могат да 

достигнат тази сфера или това ниво. И все пак има един въпрос. Те мислят, че 

просто ще отхвърлят преследването на старите сили, но те самите не са достигнали 

тази сфера или това ниво и не могат да запазят праведните си мисли. Понякога 

старите сили ви изпитват, за да видят дали накрая ще се разколебаете. Те гледат 
вашите мисли и ви създават проблеми. Накрая вие се разколебавате и те ще са 

успели. Така че при такива обстоятелства понякога си мисля, че за нови ученици 

или за онези, които са се лутали в самоусъвършенстването дълго време, без да се 

подобрят, ако срещнете болестна карма, не е проблем да отидете в болницата. Не е 

никакъв проблем, ако потърсите лечение в болницата, тъй като това е нещо в 

процеса на вашето усъвършенстване. Що се отнася до онези Дафа ученици, които са 

опитни в самоусъвършенстването, имат много силни праведни мисли, знаят какво 

трябва да правят и са опитни в своето усъвършенстване – при тях няма такъв 

въпрос. 

Старите сили се възползват от този пропуск. Казах това днес и вие може да 
сте шокирани. Тъй като открих, че старите сили се възползват от този пропуск, за да 

преследват ученици. Старите сили се възползват от този пропуск. Току-що казах, че 

злото на ниските нива, включително старите сили на ниските нива, са наистина зли. 

Те не искат вие да успеете в самоусъвършенстването и искат да ви убият. Що се 

отнася до онези на по-високите нива, те чувстват, че могат да използват 

преследването, за да се усъвършенствате – такава е взаимовръзката. Така че тези на 

ниските нива, които могат да преследват телата на Дафа учениците, са на най-

ниското ниво и те създават проблеми. Разбира се има всякакви връзки и не е по 

начина, по който си мислите, че Боговете и Учителят могат да се погрижат за 
всичко за вас. Някои връзки са толкова сложни, че е трудно да се обяснят. Онези 

нови ученици – онези, които през цялото време са знаели, че не са били способни да 

се подобрят в самоусъвършенстването, или не са се усъвършенствали сериозно – 

ако срещнете проблеми, може да отидете в болница. 

Когато говорех за това, че Дафа учениците не бива да ходят в болница, казах 

следното. Казах, че Боговете – погледнете онези Богове, включително безсмъртните 

в планините, които са се усъвършенствали няколкостотин или няколко хиляди 

години – те не отиват в болница. Не е ли така? (Всички ученици аплодират 

ентусиазирано.) Лекарите в болницата се обръщат към тях за лечение, когато са 

болни. (Всички се смеят, аплодират ентусиазирано.) Такава е взаимовръзката. Така 

че всеки трябва да бъде с ясно съзнание.  
 

Ученик: Някои съпрактикуващи имат много пари, но не ги използват за 

спасяване на хора. Дали просто не са прилежни или правят голяма грешка? 

 

Учителят: Не гледайте само тези неща. Измежду тези, които имат пари, 

(Учителят се смее) трябва да има Дафа ученици. Дафа ученици има във всички 

социални сфери. Но не е така, че те ще правят грешки, защото имат пари или че 

няма да правят грешки, защото нямат пари. Дали имаш пари или не, не стои като 

въпрос в самоусъвършенстването. Предначертано е да има пари, но той не е 
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прилежен в самоусъвършенстването; или, предначертано е да има пари и той също 

така е прилежен в самоусъвършенстването. Това е въпрос на самоусъвършенстване 

и разграничението се прави не въз основа на пари. (Всички се смеят.) Не е така, че 

те да трябва да дават пари на някого, за да ги ползва, и всичко е наред. Ако един 

проект не печели и винаги разчита на учениците, така също няма да се получи. 

Някои просто знаят как да харчат пари и дори харчат щедро, но не се интересуват 

дали има пари или не, нито вземат под внимание чии са парите, които харчат. 
 

В много проекти на Дафа ученици действително липсват средства. Старите 

сили просто искат да видят дали все пак можете да успеете с вършенето на неща, 

когато нямате пари и сте насред много трудни обстоятелства. Те вярват, че това е 

самоусъвършенстване, това е могъща добродетел и това е забележително, така че 

ще ви признаят. Ако имате всичко, от което се нуждаете – получавате хора, когато 

са ви нужни сътрудници, и получавате пари, когато са ви нужни средства – еха, би 

било прекалено лесно да си Дафа ученик. Да се спасяват хора по този начин е 

толкова лесно. Да се пробие интернет блокадата – можете просто да построите 
сателит (всички се смеят) и може да направите всичко. Бихте ли казали, че старите 

сили ще ви признаят? Ето защо нашата пътека е много трудна, още повече с 

ограниченията, които имаме със средствата, материалите и сътрудниците, ние сме 

изправени пред седем милиарда души в целия свят. Старите сили усещат, че само 

по този начин нещата са балансирани, иначе Дафа учениците биха били прекалено 

могъщи. Независимо от това, старите сили и аз, ние ще си оправим сметките в 

бъдеще. Но в момента просто трябва да вършим нещата по този начин и да ги 

вършим добре.  

 
Ученик: Понякога съм объркан. Дали болестната карма и всички трудности, 

които срещаме сега, идват от намесата на старите сили, или са свързани с 

фактор за елиминирането на моята собствена карма? Като гледам навътре 

осъзнах много от своите пропуски. С уважение питам Учителя, ако трудностите 

продължават, по какъв начин мога все пак да правя пробиви? 

 

Учителят: Има нещо, което съм казвал преди: казвал съм, че с Дафа тук вие 

няма от какво да се боите. Някои хора приемат, че това значи, че след като имат 

Дафа книги, те няма от какво да се боят. В ранните години имаше дори човек, който 
носеше книгата на Дафа, докато вървеше по улицата срещу идващите превозни 

средства в лентата за изпреварване и казваше: „Аз съм Дафа ученик и никой няма да 

ме блъсне“. Каква е разликата тук? Да имаш Дафа тук означава, че наистина сте 

вложили сърцето си в изучаването на Дафа, само тогава наистина имате Дафа. Вие 

наистина сте вложили сърцето си в самоусъвършенстването, наистина сте се 

превърнали в истински усъвършенстващ се ученик – само тогава имате Дафа и няма 

от какво да се боите. Това е един аспект.  

 

В допълнение, както току-що казах, старите сили се възползват от 

пропуските на Дафа учениците. Това е друг аспект. Някои хора не могат да намерят 
собствените си привързаности. Разбира се не е чак толкова просто, тъй като има 

десетки хиляди причини, всички много сложни. При някои хора тази ситуация се 

повтаря многократно и това е, защото имат сериозна карма. Казвал съм, че има три 

различни типа Дафа ученици. Макар и с голямо количество карма, ако вашите 
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праведни мисли са силни, ще го преодолеете. Но кармата трябва да бъде 

премахната, така че ще има повторни проявления. Може да го разглеждате просто 

като тест, като самоусъвършенстване, и да поддържате праведните си мисли силни 

и да го преодолеете. Самоусъвършенстването не следва един модел и ситуацията на 

всеки е различна. Но има едно нещо. Казвам на всички, че имате Дафа, получили 

сте Фа и този ваш живот вече принадлежи на Дафа. Просто поемете риска на 

фронтовата линия, поддържайте праведни мисли и праведни действия и се дръжте 
според това, което е казал Учителят. Ако чувствате, че не се усъвършенствате добре 

в момента, че не можете да го направите и не можете да издържите, (Учителят се 

смее) тогава отидете в болница. След като сте се издигнали в своето 

усъвършенстване, тогава ще се справите по-добре. Въпреки че казах това, не бива 

да се отпускате. (Всички ученици аплодират.) 

 

Ученик: За да увеличат интернет трафика, медиите пишат заглавията на 

новините, като използват все по-неясен език. 

 
Учителят: Това наистина е така. (Всички ученици се смеят.) Понякога чета 

вестниците ви, а същото важи и за интернет, и заглавията ви са наистина неясни и 

никой не знае за какво става дума. Понякога за положителен материал вашето 

заглавие е написано, все едно той е отрицателен. Така че трябва да бъдем сериозни 

и трябва да следваме автентичен, традиционен китайски език и да пишем на 

стандартен мандарин. Не бива да използваме граматиката на презокеанския 

китайски език в югоизточна Азия. (Всички ученици се смеят.) За тях това не е 

основният им местен език, така че е разбираемо. Така, като китайска медия, вие се 

насочвате към читатели в китайската общност, така че не може да пишете 
заглавията си по неясен начин, който хората не могат да разберат.  

 

Ученик: ... и за да останат читателите на интернет страницата по-дълго, 

основното съдържание на новината е сложено по-назад в абзаца, като все повече 

и повече се отклонява от традиционния стандарт за журналистическо писане. 

Ще се отрази ли това на професионалната репутация и авторитет на медиите? 

Ще се отрази ли на спасяването на съзнателни същества? Нарушава ли наистина 

Фа принципите? 

 
Учителят: Малко. (Учителят се смее.) Разбира се казах „малко“, защото 

някои от нас имат ограничена способност, а други са повлияни от съвременното 

мислене и култура, така че те съзнателно го правят по този начин. Както в 

континентален Китай – хората трябва да говорят стандартния мандарин, но в 

радиопредаванията те говорят с кантонски акцент, или по друг начин... както и да е, 

те го правят съзнателно. „О, това е модерно.“ Особено младите хора се стараят да са 

модерни. Ние напътстваме хората да се завърнат към традиционната култура – не 

забравяйте това. (Всички ученици аплодират.) 

 

Ученик: Имам мисловна карма, която е неуважителна към Учителя, и се 
опитвам да я отхвърля, но не се получава. Много се измъчвам и изпитвам 

разкаяние спрямо Учителя. 
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Учителят: Вие вече я отхвърляте и сте се справили доста добре. Този тип зло 

нещо най-вероятно е чуждо съзнание или може би вашите формирани след 

раждането представи са засегнати от Дафа. Всичко е живо, така че те са реагирали. 

Вие я отхвърляте. Постъпвате правилно, ако можете постоянно да я отхвърляте. 

Процесът да я отхвърляте е да практикувате самоусъвършенстване, и вие калявате 

волята си. Не се измъчвайте. Когато срещнете този вид ситуация, просто приемете, 

че това не сте вие. Просто трябва да правите каквото един Дафа ученик трябва да 
прави и когато трябва да изучавате Фа, просто изучавайте Фа. Правете каквото 

трябва да правите и не товарете сърцето си с това. Учителят знае. (Всички ученици 

аплодират.) 

 

Ученик: Един практикуващ от Китай страда от дегенеративно заболяване 

на бедрените кости. То не е излекувано и човекът накуцва и всеки ден излиза да 

разяснява истината.  

 

Учителят: Дафа учениците са два типа. В първия случай човек си мисли: „Аз 
не се справям добре и трябва да оползотворя времето, за да го направя. 

Дегенеративно заболяване на костите – как може един Дафа ученик да е в такова 

състояние? Не съм се справил добре и сега оползотворявам времето, за да го 

направя.“ Така че той излиза навън. Как да го кажа? Намерете да вършите нещо 

друго и щом се възстановите, тогава можете да разяснявате истината лице в лице. 

Иначе хората ще ви поставят под въпрос, ще се чудят какво ви се е случило. (Всички 

ученици се смеят.) Няма да можете да отговорите, нали? Във втория случай, чувал 

съм също, че има и такива, които отиват в китайския консулски отдел, когато са 

насред болестна карма. Ако консулският отдел ви направи снимки и ги използва в 
своята отрицателна пропаганда, няма ли това да донесе повече загуби, отколкото 

печалби? Те може да използват снимките ви в своята отрицателна пропаганда в 

Китай и ще ви се присмиват. Ако се справяте както трябва с други неща, също е 

добре.  

 

Ученик: Поздрави, уважаеми Учителю. Поради намесата, която 

продължава дълго време, моят път на самоусъвършенстване е изпълнен с 

трудности и болка. Често ми се показва образът на Сатаната. Вярвам, че 

източникът на намесата има общо със Сатаната. Бих искал да попитам Учителя 
каква е връзката между старите сили и Сатаната? 

 

Учителят: Тази вселена е стара. Както знаете, тя е покварена. Въпреки че е 

покварена, всички същества са свикнали със състоянието на съществата в старата 

вселена и това включва техния начин на живот, навици и културата на всички 

Богове. А във Фа коригирането вие трябва да обновите всичко това, дори да 

отстраните тези недостатъци и да ги превърнете в добри неща. Ето защо те не могат 

да се откажат, така че ще ви се намесват по време на Фа коригирането, опитвайки се 

да променят Фа коригирането по начина, по който те го искат. Един мисли по този 

начин, а друг мисли по друг начин; ами ако повече мислят по този начин? Не е 
толкова просто и много мащабни проблеми и въпроси ще се сблъскат с такъв вид 

намеса, и ето кои са старите сили. Така че те са изградили система в рамките на 

определени нива и се обединяват, за да станат систематични и силни, като 

използват промени във Фа коригирането на Дафа! В името на това да помогнат това 
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да се спаси и да помогнат на мен да коригирам Фа, те са започнали нов набор от 

неща и са изградили набор от неща. Ето кои са старите сили. 

Те нямат пряка връзка със Сатаната. Независимо дали е Сатаната или злият 

комунистически червен демон, тези зли неща, включително прогнилите демони във 

всички сфери – всички те са същества, използвани [от старите сили], за да каляват 

Дафа учениците. Тези прогнили демони чувстват, че са изразили омразата си, 

когато нараняват Дафа ученици, и преследват безмилостно Дафа учениците, като 

искат те да се провалят в самоусъвършенстването. Това е субективното мислене на 
прогнилите демони. Те биха го сторили, но знаят също, че ако прекалят, ще бъдат 

елиминирани. Така че не смеят да преминат определени граници и освен това им е 

нужно да намерят оправдание. Но тяхното намерение е лошо и те вършат лоши 

неща. Що се отнася до старите сили, тяхното намерение е по време на Фа 

коригирането да получат, каквото искат. Това е ситуацията, така че те са 

аранжирали този набор неща, които водят до днешното преследване.  

В действителност този въпрос е много прост. Както знаете, ако една къща не 

е била почиствана дълго време, тя ще е мръсна и ще се нуждае от почистване. Но 

независимо как я чистите, докато я чистите, ще има прах и надигащият се прах ще 

задавя хората. Най-малкото докато почиствате, ще бъдете уморени и ще го 

намирате за досадно. Ако по къщата има щети, ще трябва да ги поправите и това е 

много уморително; може би в процеса на ремонт ще се нараните. Ще разкъсате 

нещо тук, ще счупите нещо там, ще ударите нещо тук или ще разбиете нещо там – и 

това е много уморително. Ако всичко това беше ново, нямаше да се налага да 

правите нищо такова. Да правите това само по себе си е ваше изпитание и ваша 

грижа. Ако не го направите, няма да имате грижи, а ако го направите, ще имате 

грижи. Ето как са нещата. Така че някои Богове, които ми симпатизират (Учителят 

се смее), казват: „Кой би се погрижил за тези неща – само ти.“ (Учителят се смее.) 

(Всички ученици аплодират.) 

 
Ученик: Има много нови ученици, които са навлезли в практиката, защото 

са искали да останат отвъд океана, и те имат различни начини на мислене. Някои 

са навлезли истински в практиката, докато други не са се оттеглили от 

Партията след година или две изучаване на Фа, нито знаят истината. Някои дори 

клеветят Дафа учениците зад гърба им и казват лоши неща. Асистентите ги 

подкрепят да вършат някои неща, като си мислят, че те ще спечелят, докато 

изучават Фа, а понякога им помагат и като осигуряват подписи и свидетелски 

показания пред имиграционното бюро. Знам, че за тях не е лесно да живеят в 

Китай под контрола на злата Партия. Как би трябвало да подходим? Как да им  
помогнем? 

 

Учителят: Как да им помогнете? Първо трябва да видите дали са ученици. 

Ако не са и не са навлезли истински в практиката, а само искат да получат статут, 

тогава не можем да се замесваме. Това би нарушило щатския имиграционен закон, 

нали? Това е първото нещо. Второто нещо е – вие казвате, че искате да му 

помогнете, за да го спасите, но ако той не се усъвършенства, няма да оцени вашата 

помощ. Знаете ли какво са направили онези хора в континентален Китай? Те мамят 

дори своите родители, сестри и братя, и дори прибягват до ножове и огнестрелни 
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оръжия. Хората са се покварили до тази степен – не мислете, че хората в днешно 

време са толкова благочестиви. Ако не се усъвършенстват, те са просто обикновени 

хора; ако истински се усъвършенстват и видите, че истински са навлезли в 

практиката, само тогава може да ги третирате като ученици.  

 

Ученик: Аз съм практикуващ от Европа. Открих, че съм контролиран от 

привързаност всеки ден и постоянно гледам мобилния си телефон и компютъра и 
съм пропилял много време. Опитах се да се освободя от това състояние, но без 

успех. Бих искал да помоля милосърдния Учител да ми каже как да засиля волята 

си и да се освободя от това.  

 

Учителят: Купете си мобилен телефон, който няма достъп до интернет. 

(Всички ученици се смеят силно, аплодират.) (Учителят се усмихва.) Ако искате да 

го преодолеете, със сигурност има начин. Знаете ли, че много млади ученици в 

планината, за да избегнат намеса, имат само един телефон и не влизат в интернет? 

 
Ученик: Някои хора, след като са живели в Китай за около година, се 

върнаха и започнаха да участват отново във всякакви дейности, включително Фа 

конференции. Те не са били преследвани по какъвто и да е начин, докато са били в 

Китай. Как да се отнасяме към такава ситуация? 

 

Учителят: Това изисква известно обмисляне. Знаете за телефонното 

подслушване. Телефоните, които носим със себе си, нека ви кажа, че всеки е 

подслушвателно устройство. ККП седи там и слуша как си говорите за ежедневието. 

Тя може да ви чуе много ясно. Мобилният телефон на всеки Дафа ученик се 
подслушва. Казвате, че не сте под наблюдение? Освен това мобилните телефони се 

прихващат бързо. Веднага щом наберете номер, той е прихванат и започва да се 

подслушва. Онези, които не са били под наблюдение, са прекалено малко или дори 

не съществуват. Щом участвате в публични дейности, ще бъдете под наблюдение. 

Така че ако някой се върне в Китай и нищо не му се случи, сякаш се разхожда по 

гладка равна земя, мисля, че сигурно има проблем.  

 

Ученик: Бих искал да попитам: дали рекламата на „Шен Юн“ навлезе в нова 

фаза и изисква да участват само малък брой хора? Ако определена държава е 
домакин за първи път... 

 

Учителят: Разбира се, ако е за първи път, трябва да го приемете сериозно. 

Но що се отнася до влиянието на „Шен Юн“, веднъж казах, че ако „Шен Юн“ 

пробият в Ню Йорк, ще пробият и в САЩ; ако пробият в САЩ, ще пробият в целия 

свят. Такава е ситуацията сега и тяхното влияние е по целия свят. На всяко място в 

Европа, където „Шен Юн“ гостуват, хората вече са чували за „Шен Юн“. Всички 

знаят за тях и репутацията им е много добра; всички знаят, че са много добри. 

Такава е настоящата ситуация. По мое мнение онези региони в Европа, които не са 

обърнали внимание на разпространението на „Шен Юн“ – трябва да обърнат 
внимание сега. Вие действахте по-скоро пасивно в разясняването на истината и 

спасяването на хора. „Шен Юн“ са много мощни в спасяването на хора и помагат на 

региона ви да го направи, при все това вие не сте проактивни. Без значение каква е 

причината, ако можехте да сте толкова непоклатими, колкото американските 
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практикуващи, пазарът в Европа днес щеше да е дори по-голям от този в САЩ. 

Публиката им щеше да е по-голяма.  

 

Намесата на ККП със залите: шпионите използват заплахи и подкупи, за да 

повлияят и да се намесят за залите, а някои управители на зали са били поканени в 

Китай – направили са всичко, което са могли. Но Дафа учениците са решителни и са 

успели да се преборят с това: „Ако наистина сте били купени от злата ККП, ще 
отида да говоря с вашия началник.“ Знаете, че бордът и висшето ръководство 

обикновено са хора с по-висок социален статус и са целевата публика на нашето 

представление. Тези хора са гледали представлението. След като научаваха за 

ситуацията, те искаха да помогнат на „Шен Юн“: „Ако не позволите на „Шен Юн“ 

да изнесат представление, на кого бихте?“ Някои нямаха друг избор, освен да ни 

предоставят залата; някои продължаваха да се съпротивляват. Управителят на 

залата в Лос Анжелис през онази година беше един от онези, които продължаваха 

да се съпротивляват: „Аз просто няма да ви я предоставя.“ Причината е, че беше 

поканен от китайското консулство на посещение в Китай. След като се върна, той 
отказа да ни предостави залата. Тогава, след като отидохме при висшестоящите му, 

те тихо го уволниха, без да ни кажат нищо. (Всички ученици аплодират.) След като 

беше уволнен, от залата ни се обадиха. По това време не бяхме кандидатствали за 

дата, те ни се обадиха и попитаха: „Искат ли „Шен Юн“ да дойдат и да изнесат 

представление?“ (Всички ученици се смеят, аплодират.) Ако бордът не беше казал 

нещо – „Трябва да поканите „Шен Юн“ да се върнат.“ – те нямаше да го направят. 

Въпреки че човекът беше уволнен, хората там бяха неговият екип, така че когато 

отидохме там, те направиха всичко, което поискахме, само че лицата им бяха 

напълно безизразни. (Учителят се усмихва.) Разбира се, в крайна сметка го 
преодоляха. Просто ви давам пример.  

 

Ако някой е заплашен от консулството на злата ККП, вие трябва да отидете 

да му разясните истината. Трябва да му кажете колко зла е Комунистическата 

партия и да му кажете как други зали са се справили с това и какво са направили. 

Ако отидете да разговаряте с него – казвам ви, че нещата ще бъдат разрешени. 

Имам предвид, че трябва наистина да се заемете с това. Някои от нашите ученици се 

отказваха, след като се сблъскваха с препятствие. Така няма да се получи. Без 

настойчивост, как можете да се справите? Вие спасявате хора и ние трябва да 
направим каквото можем, за да ги спасим. И вие трябва да пробиете многото 

ограничения в това общество. Без да нарушавате никакви закони, вие по подходящ 

начин и любезно отивате да се справите с това. Нямаше да се нарича спасяване на 

хора, ако нямаше никакви трудности. Да предположим, че отидете там и хората 

просто се съгласят веднага и кажат: „Моля, елате и изнесете представление тук.“ 

Биха ли се съгласили с това старите сили? Това е процесът, през който минахме в 

САЩ. Залите също така имат годишни конференции. Те разговарят и 

разпространяват как ККП ни преследва и ни се намесва. Всички говорят за това и 

знаят какво се случва. В Европа ситуацията е същата.  

Разбира се, недейте просто да се занимавате с това сами. Нужно е да сте 

добре координирани във всичко. Отидете и говорете с координатора; ако той се 
съгласи и всички разбират как да го направят, тогава го направете. Моля, не бъдете 

неразумни. Някои хора поначало не са много рационални. Те отиват там и са 
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превъзбудени и дърдорят какво ли не: „Вие ще бъдете наказани“, „Шен Юн са 

богове“. Те се осмеляват да кажат всичко. Как биха могли хората да приемат тези 

неща на човешкото ниво? Вместо това ще има лоши резултати.  

Ученик: Поради намеса, която продължава дълго време, моят път на 

самоусъвършенстване е изпълнен с трудности и болка. Образът на Сатаната 

често ... 

Учителят: Четох това. Образът на Сатаната. В този вид ситуация трябва да 

му се съпротивлявате стремглаво. Когато се чувствате наистина слаби, би трябвало 

да повикате Учителя. (Всички ученици аплодират ентусиазирано.) Ако се появи 
само като образ, вие трябва да му се присмеете и да изпратите праведни мисли, за 

да го елиминирате. Той ще бъде безпомощен и няма да е способен да направи нищо. 

Дафа учениците са имат способности и вашите способности далеч надвишават 

неговите. Сатаната, както знаете, е демон в рамките на Трите сфери и демон в 

човешкия свят. Неговото ниво е много ниско. Хората, нормалните хора, 

обикновените хора мислят, че е доста голям. В очите на Боговете той е многократно 

по-малък от прашинка или от прах. Ако истински изпращате праведни мисли и 

вашите праведни мисли са наистина доста силни, той ще бъде прогонен. Някои 

демони са способни да тормозят Дафа учениците точно защото не можете да ги 

видите и чувствате, че сте безпомощни сами. Те просто се възползват от тази 

пролука.  

 

Ученик: Дали възгледите на един човек за американската политическа 

обстановка и подкрепата му за определена политическа партия ще окажат 

влияние върху бъдещето му? Когато разясняваме истината, трябва ли да говорим 

за влиянието на злата ККП в Америка и как конкретна американска политическа 

партия подкрепя комунистическата идеология? 

 

Учителят: Ние не се замесваме в политиката. Трябва да спасяваме хора във 
всички политически партии. Нямаме политически възгледи. Не е ли така? Ние се 

целим в проблемите, а не в хората. Целим се в злия призрак на ККП, а не в хората. 

Вие сте тук да спасявате хора. Абсолютно не се намесвайте в отношенията между 

политическите партии. Това включва и нашите медии; те всъщност също не са се 

намесили. Те просто са отразили коректно положителните неща и толкова. Не са 

казали открито, че ние го подкрепяме и „аз съм на негова страна, така че ще пиша 

статии, за да го рекламирам“. Не е така. Те просто са предали положително нещата 

и са предали фактите положително. Как биха могли медиите на Дафа учениците да 

лъжат? Не може да развивате представи, само защото нашите медии са различни от 
лъжливите медии, нали? Помнете, че вие сте самоусъвършенстващ се; как може да 

ви водят емоции, привързаности и дори негативни фактори, за да станете толкова 

неразумен? 

 

Ученик: Когато изпитват затруднения, някои Дафа ученици вярват, че не 

бива първо да гледаме в себе си; вместо това първо би трябвало да изпращаме 

праведни мисли. Ако погледнем навътре в себе си, ние бихме следвали пътеката на 

старите сили.  
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Учителят: (Въздишка)... (Учителят се усмихва.) Обикновено казвам: когато 

се сблъскаме с проблеми, трябва първо да погледнем към себе си (Учителят се 

усмихва), за да видим дали ние самите имаме проблеми. Ако имаме проблеми, 

трябва незабавно да ги коригираме. Докато изпращането на праведни мисли се 

прави, когато знаете със сигурност, че действително демоните се прицелват в 

определено нещо или наистина се намесват. Трябва да сте сигурни, че наистина са 

те, и тогава изпращате праведни мисли. В допълнение, не изпращайте праведни 
мисли за щяло и нещяло: ако в действителност вие самите сте направили нещо 

погрешно и изпратите праведни мисли, ако вашите праведни мисли наистина имат 

ефект, накрая те ще ви накажат. (Учителят се усмихва.) 

 

Ученик: Практикуващите в чужбина нямат възможност да се върнат в 

континентален Китай. Техните семейства в континентален Китай не могат да 

дойдат в чужбина. Как да постъпим? 

 

Учителят: (Учителят се усмихва.) Трудно е да се изостави любовта към 
семейството, което ви кара да се чувствате зле. В самоусъвършенстването, как да 

постъпим? (Въздишка)... В самоусъвършенстването, ако искате да попитате 

Учителя, Учителят ви казва да вложите сърцето си в самоусъвършенстването. Не е 

ли така? В крайна сметка ще срещнете онези, които би трябвало да срещнете. 

(Всички ученици аплодират ентусиазирано. Учителят поздравява с ръка.) Един ден 

Дафа учениците ще се завърнат в Китай величествено и праведно – като герои, 

които са спасили света. Това е достойно за уважение. (Всички ученици аплодират 

ентусиазирано. Учителят поздравява с ръка.) Ако се промъкнете обратно и те 

разберат и ви заключат в малка стая, след като ви пребият, вие ще им кажете 
всичко. (Учениците се смеят.) Колко скучно би било това.  

 

Ученик: Всички устройства в Китай, които работят с видеокасети, са били 

унищожени. Но практикуващите пазят у дома стари видеокасети на Фа лекциите 

на Учителя. Бих искал да попитам Учителя дали би трябвало да продължим да ги 

пазим или може да ги изгорим? 

 

Учителят: Ако не можете да ги пазите на сигурно място, тогава може да ги 

изгорите. Може, ако вие – един Дафа ученик – знаете (Учителят сочи към сърцето) 
какво правите. Не е проблем, ако не е за да вредите на Дафа. Казвал съм на други 

практикуващи, че това може да се направи.  

 

Ученик: В процеса на самоусъвършенстването си винаги съм усещал 

негодувание. Това е привързаност, от която ми е трудно да се освободя.  

 

Учителят: Негодувание. То идва от навика да ви харесва да чувате мили 

думи и да харесвате да ви се случват хубави неща; в противен случай започвате да 

негодувате. Помислете за това всички – това не е приемливо. 

Самоусъвършенстването не бива да се практикува така. Винаги съм казвал, че един 
самоусъвършенстващ се трябва да разглежда нещата наобратно. Когато се 

сблъскате с лоши неща, трябва да мислите, че това е нещо добро, тъй като е там с 

цел да ви подобри. „Трябва да се справя добре. Става дума за преминаване на още 

един тест. Това е самоусъвършенстване тук и сега.“ Когато се сблъскате с добри 
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неща, вие си мислите: „О, не бива да им се радвам прекалено. Щастливите неща не 

позволяват на човек да се подобрява, а лесно го карат да падне.“ В 

самоусъвършенстването трябва да гледате на проблемите от обратния ъгъл. Да 

предположим, че се сблъскате с трудности или се случат неприятни неща, а вие 

просто сляпо им се съпротивлявате и ги блокирате; вие отказвате да преминете 

теста, тоест отказвате да се издигнете, нали? Това е различно от преследването.  

 
Ученик: Трябва ли практикуващите в чужбина да увеличат своите усилия за 

разрастването на англоезичния „Епохални времена“? 

 

Учителят: Не съм против това. Казвал съм на човека, отговорен за 

„Епохални времена“, казах, че ако беше обърнал внимание на англоезичния 

„Епохални времена“ още преди доста време, днес щеше да е задминал всички медии 

в Ню Йорк. Понастоящем вашата аудитория вече е огромна. Ако побързате, все още 

има достатъчно време. Въпреки че казах това, никой не е направил нещата 

погрешно. В ситуацията на ограничени средства и ресурси няма никого, когато са 
ви нужни хора, и няма пари, когато са ви нужни средства, ето защо е много трудно.  

 

Ученик: Комунизмът вече управлява света. Етапът Фа да коригира 

човешкия свят скоро ще започне. Ще бъдат ли онези, които не са изчистили злата 

комунистическа идеология от съзнанието си, независимо дали са от Запада или от 

Изтока, в някаква опасност, дори ако не са участвали в никакви зли 

комунистически организации? 

 

Учителят: Нека ви кажа, че хората в западното общество като цяло нямат 
добро впечатление за злата Комунистическа партия. Определено има група хора, 

които не са наясно с така наречените социализъм, равни блага и подобни неща, 

които преследват. Всъщност човешкото общество не е такова. В човешкото 

общество има кармични взаимоотношения. Добрите дела, които сте извършили в 

предишния си живот, ще се преобразуват в благословии в този живот. Тази 

благословия може да се превърне в пост в правителството или може също да се 

превърне в пари и така човек става заможен. Няма значение, че един бизнесмен 

твърди колко опитен или способен е; той има, каквото има, тъй като има тази 

благословия. Има също много хора, които мислят, че са много талантливи и много 
способни, но не могат да спечелят никакви пари и са изпълнени с негодувание. Те 

нямат тази благословия. Казано е, че Боговете се грижат за човешкото общество; 

ето какво означава това. Всичко е справедливо. Вие сте убивали и сте навредили на 

хора и сте направили много лоши неща в предишния си живот и все пак искате да 

натрупате състояние в този живот? Така че не е по този начин. Боговете се грижат 

за това и не е както си го представя човечеството... Всички хора копнеят за добър 

живот; то не е погрешно. Човек използва човешко мислене, за да възприеме нещата; 

това не е погрешно. Ако някой е беден и хората се опитват да си помагат едни на 

други, това също не е погрешно. Това са все добри дела, които би трябвало да бъдат 

насърчавани. Не е ли така? Те идват от добронамереност, съчувствие, състрадание, 
доброта и са все добри дела. Това ще докосне и сърцата на бедните, така че те ще се 

справят по-добре. Всичко това е от полза за обществото. Човешкото общество е 

като среда за самоусъвършенстване. Не казах ли, че ако човешкото общество може 
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да поддържа праведни мисли и да поддържа традициите, то би следвало божествен 

път? 

 

Така че някои хора не знаят каква е злата Комунистическа партия; те не знаят 

какво е социализъм. Злата Комунистическа партия е обяснила социализма много 

ясно. Тя ви казва, че социализмът е началната фаза на комунизма. Това е много 

ясно. То е ясно написано в конституцията на злата Комунистическа партия. 
Китайското общество е социалистическо; понастоящем не е комунистическо, самата 

тя го твърди. Нещо повече, то е в началната фаза на социализма; това, което тя 

търси, е по-злият комунизъм. Онези хора, които се стремят към социализъм, 

наистина трябва да отидат в Китай да живеят там и да го изпитат на свой гръб, и 

тогава ще видим какво ще кажат. (Учителят се усмихва.)  

 

Разбира се ние разясняваме истината; понякога нещата не са случайни. 

Човекът, когото срещате, е от Запада и никога не се е присъединявал към злата 

Комунистическа партия, но след като му кажете всичко това, може би то е каквото е 
трябвало да чуе. (Учителят се усмихва.) 

 

Ученик: Въпреки че новите практикуващи, които току-що са получили Фа, 

също правят трите неща, винаги си мисля, че има разлика между дългогодишните 

практикуващи и мен. Има ли разлика в произходите, нивата и съществата ни? 

 

Учителят: Не може да се разбира по този начин. Онези, които са влезли по 

време на по-късните етапи и са способни да се присъединят към Дафа учениците, са 

предопределени. Очаква се да навлезете по това време. Няма нищо общо с нивото 
ви в бъдеще. Така че побързайте с изучаването на Фа и наваксайте и правете добре 

каквото трябва да правите, и това ще е достатъчно. (Всички ученици аплодират.) 

 

Ученик: Бих искал да попитам дали е уместно да използваме символите 

Джън-Шан-Жен вместо емблемата на Фалун в дизайна на продукти.  

 

Учителят: Не е уместно. Джън-Шан-Жен е Фа на вселената. Не е уместно да 

го продавате в продукти. Не е уместно. Всички Дафа ученици искат хората да могат 

да се облагодетелстват от това. Не би трябвало да се прави по този начин. Фа трябва 
да се уважава.  

 

Ученик: Може ли Учителят да поговори по въпроса за положителните и 

отрицателните уроци? 

 

Учителят: Има прекалено много такива, във всяко отношение. Просто има 

прекалено много, повече от стотици милиони. Когато се изправяте пред приятни 

неща, вие не използвате мисленето на самоусъвършенстващ се, за да възприемате 

ситуацията, а ако сте щастливи като обикновен човек, това ще се превърне във ваше 

изпитание, тъй като сте самоусъвършенстващ се. Що се отнася до отрицателните, 
има прекалено много такива. Неща, които не са били направени добре, са 

отрицателни уроци. 
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Ученик: Използването на човешки методи за разрешаване на култивационни 

проблеми между Дафа ученици не само не може да разреши проблемите, но и ще 

засили конфликтите. 

 

Учителят: Дафа учениците са самоусъвършенстващи се. Ако не разглеждате 

нещата от перспективата на самоусъвършенстването, ако не решавате проблемите 

според Фа, ако използвате мисленето на обикновен човек, за да разрешавате 
проблемите, старите сили няма да ви оставят на мира. Двама души ще се сдърпат 

скоро, след като започнат да си говорят, защото не са вкоренени във Фа. 

 

Ученик: Много съм благодарен на Учителя. Изглежда разбирам и съм 

намерил корена на сантименталността. Но не мога да разбера връзката между 

своя егоизъм и сантименталността.  

 

Учителят: Като говорим за егоизма, в тази вселена, особено в човешкото 

общество, може да се каже, че той не е голям проблем. Защо? Защото всичко 
произлиза от „Аз“-а. Моля ви, помислете: в това общество семейството ви е ваше, 

работата ви е ваша, парите, които изкарвате, нещата, които правите – всичко, нали? 

Дори движещата сила, която тласка обществото напред, произлиза от егоизъм. 

„Искам да изобретя нещо“, „Искам да направя нещо“, „Искам това и онова“. Не е ли 

така? Онези, които са на ръководни постове: „Искам да превърна обществото в 

нещо добро по този и този начин.“ Дори и всички добри неща произлизат от „Аз“-а. 

Това не би трябвало да е проблем за обикновените хора. Като 

самоусъвършенстващи се вие се усъвършенствате, за да станете алтруистични 

същества, които живеят за другите – същества с праведен Фа и праведно 
просветление. Това се отнася за самоусъвършенстващите се.  

 

Колкото до сантименталността, в човешкото общество не можете да видите 

тази сантименталност. (Учителят се усмихва.) В нашата атмосфера и в рамките на 

тази атмосфера плътността ѝ е десетки милиони пъти по-висока от тази на водните 

молекули. Ето какво е. Тя изпълва костите на всички същества, клетките на 

съществата и частиците на съществата. Щом сте същество в рамките на Трите 

сфери, тя може да се просмуче там, без значение  какво е. С други думи вие сте 

потопени в тази сантименталност. Да остане неповлиян от сантименталността – ако 
някой казва, че не се влияе от сантименталността, той е наистина забележителен. 

Онези, които не са повлияни от сантименталността, могат да бъдат единствено 

самоусъвършенстващи се. Дори и при един самоусъвършенстващ се, само когато 

той разбере определен принцип в самоусъвършенстването, частта от него, която се 

повишава, се издига извън Трите сфери, така че тази част няма да има намеса от 

сантименталността. Докато не сте се издигнали в самоусъвършенстването и докато 

сте на нивото на обикновените хора, вие сте потопени в сантименталност и ще се 

влияете от нея. Дафа учениците се справят рационално със сантименталността. 

Невъзможно е да не бъдете засегнати от нея. Вие просто сте рационални в това 

отношение. Единствено частта от вас, която е завършила самоусъвършенстването, 
може да бъде отделена от сантименталността.  

 

За Дафа учениците, да бъдете способни да се справяте рационално с нея 

зависи от това колко силна е рационалността ви. Това са праведните мисли, за които 
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говорим. Въпросът е дали основата на вашето самоусъвършенстване е солидна, или 

не. Ето за какво говорим и ето какво е. Ако можете да се справяте рационално с 

всичко, това е наистина забележително. Знам какво е усещането без никаква 

сантименталност. (Учителят посочва сърцето, усмихва се.) То е състрадателно към 

съзнателните същества и е напълно различно от сантименталността. То е нещо в 

широк смисъл, а сантименталността се усеща като нещо излишно и отблъскващо 

сравнена с него. Точно както когато чуете нещо неприятно и когато виждате неща, 
които не би трябвало да са там, вие ги отхвърляте. Ето защо понастоящем вие 

можете единствено да се справяте рационално с нея.  

 

Ученик: „Минхуей“ се нуждае от много професионалисти на пълен работен 

ден, които да му се посветят. Но без офис, без материално съществуваща 

система, заплата или хонорари нашите сътрудници работят тихомълком дълго 

време и не могат да кажат на другите с какво се занимават. В резултат на това 

много членове на екипа биват придърпвани към други проекти. Някои 

продължават да работят почасово и не се опитват да подобрят 
професионалните си умения. Онези, които имат професионални умения, се 

нуждаят от заплати и звания, и постове в обществото, поради което не могат 

действително да се присъединят към нас и да се отнасят към това като към своя 

собствена отговорност. Съдържанието на страницата ни, популяризирането ѝ, 

дизайнът и техническите подобрения са изостанали... 

 

Учителят: Всички медии спасяват хора и са забележителни. Всички те са 

изиграли важна роля във Фа коригирането и са натрупали безгранична велика 

добродетел. Но само „Минхуей“ е външен прозорец за Дафа и е платформата за 
култивационни споделяния на Дафа учениците. Това е платформата за споделяне на 

Дафа учениците във всички краища на света, включително и на онези в 

континентален Китай. Това е нещо, което никоя друга медия не е съумяла да 

направи и замести. Великата добродетел е дори още по-безгранична! (Всички 

ученици аплодират ентусиазирано. Учителят поздравява с ръка.) 

 

Те току-що казаха, че са тихи, незабележими и никой не знае какво правят, а 

някои дори си мислят, че не участват активно в дейностите на Дафа учениците. 

Някои работят много усилено и физически, и психически до среднощ, почти сами. 
Те работят при трудни условия. Кое е най-забележителното и най-величественото в 

самоусъвършенстването? Особено когато Дафа учениците са в най-трудните 

ситуации и имат нужда от подкрепа, (Учителят е видимо развълнуван) съществува 

страницата „Минхуей“ – моля, помислете всички: какво забележително нещо! 

Трябва да цените това! Независимо колко е трудно, това е велика добродетел. 

(Всички ученици аплодират ентусиазирано.) 

 

Нещо повече, само много благонадеждни практикуващи могат да работят за 

„Минхуей“, защото те са в пряк контакт с практикуващи от континентален Китай. 

Те трябва да са много благонадеждни практикуващи и също много съсредоточени и 
такива, които могат истински да ѝ се посветят. Най-голяма нужда има от млади 

практикуващи, но те са онези, които е най-малко вероятно да са съсредоточени. 

Така че е много трудно. При самоусъвършенстването, ако наистина можете да го 

разберете, щяхте да се борите да се присъедините. Но никой не вижда тяхната 
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велика добродетел. Никой не ги вижда; прави се тихо и без признание. (Учителят 

се усмихва.) 

 

Всички хора искат да правят забележителни неща, така че другите да видят 

постиженията им. Дори ако Учителят не го види, вие ще искате другите да го видят, 

в противен случай ще се чувствате неспокойни в сърцето си. В действителност 

очите във вселената, които са съсредоточени върху вас, са толкова многобройни, че 
не можете да си представите колко много има. Една частица е препълнена с очи. 

Дори най-малките частици са препълнени с очи. Всички същества във вселената 

наблюдават всичко, което Дафа учениците правят. Всички Богове наблюдават. 

Всяка ваша мисъл, всяка идея, всичко, което правите, се записва и е дори по-реално 

и триизмерно от видеозапис. (Учителят се усмихва.) Така то се показва на 

Боговете, но не и на хората. (Всички ученици аплодират. Учителят вдига длан в 

знак на признателност.) То е, защото те трябва да ви наблюдават. Дали Дафа 

учениците ще успеят, или не, е свързано с това дали Фа коригирането на вселената 

ще успее, или не, дали вселената ще съществува, или не. Дали Дафа учениците 
могат да се справят добре, или не, влияе на тяхното оцеляване. Как биха могли да не 

ви обръщат внимание? Всички те наблюдават.  

 

Ученик: Получихме информация, че „Минхуей“ нарича незаконните арести 

на Дафа ученици в континентален Китай „отвличания“. Обикновените хора не го 

разбират, защото си мислят, че „отвличания“ се касае за престъпници, които 

вземат хора за заложници и искат откуп. Те мислят, че стилът ни на писане е 

много особен и труден за разбиране от обикновени хора.  

 
Учителят: Културата в континентален Китай е съвсем различно нещо. 

Практикуващите в чужбина са били далеч от Китай дълго време и това, което 

виждат и разбират, са общоприетите начини как се правят нещата, така че може би 

има разлика. Злата ККП се състои от престъпници и хулигани; когато арестуват 

хора, не е ли същото като похитители да отвличат хора? „Да се осъществи арест“ е 

термин, който се използва за лоши хора. Но вие можете да им обясните това. Ако е 

необходимо, тези неща могат да се подобрят, най-вече когато са насочени към 

континентален Китай. Ако го обмислите внимателно, в действителност тази дума е 

използвана съвсем на място.  
 

Ученик: Книгата „Как призракът на комунизма управлява нашия свят“ 

предимно за читатели в различни държави в чужбина ли е? Трябва ли да я 

популяризираме широко в континентален Китай? 

 

Учителят: Няма нужда да я популяризирате широко в континентален Китай. 

Тя е основно за международната общност. В Китай хората вече знаят, че червеният 

призрак ги управлява и че демони управляват хората.  

 

Ученик: Някои практикуващи искат да използват резюме или цитат от 
книгата „Крайната цел на комунизма“ в своите писма за разясняване на истината 

или в коментарите си. Но обикновено те не могат да обяснят нещата толкова 

добре, колкото книгата. 
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Учителят: По принцип книгите прокарват определена идея и използват 

разнообразни аргументи в нейна подкрепа, за да могат да обяснят нещата ясно. 

Когато разяснявате истината, не можете да говорите за толкова много неща 

наведнъж и ако не можете да сте толкова изчерпателни в изказа си, резултатите 

няма да са най-добрите. По мое мнение би трябвало да я приемете като нещо, което 

да обогати знанията ви при разясняване на истината. Когато разяснявате истината, 

трябва да използвате свои собствени методи според различните хора и различните 
ситуации.  

 

Това е всичко, което ще кажа. Тъй като днес е Фа конференция и много от 

вас са дошли отдалеч, не искам да отнемам от времето ви. Споделянето на Фа 

конференцията всъщност е от много голямо значение. На Фа конференцията може 

да се научи и да се сподели за състоянието на Дафа учениците от различни региони 

при спасяването на съзнателни същества и състоянието им в 

самоусъвършенстването. Това е от полза за бъдещото ви добро изпълнение на 

нещата. Но вие искате и да чуете Учителя, така че направих всичко възможно да 

отговоря на някои ваши въпроси – такава е ситуацията. 

Нещата трябва да се правят от вас. Насред най-трудната, най-суровата 

ситуация вие ги правите срещу злото. Всъщност Учителят също е наоколо. Злата 

ККП каза, че се крия в САЩ. В действителност аз съм в Китай всеки ден! (Всички 

ученици аплодират ентусиазирано дълго време.) 

---------- 

 (Превод от версия на Синия екип, подлежи на подобрения. Дата на тази версия: 

27.07.2019 г.) 

 

 


