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Преподаване на Фа на Фа конференцията в 

Ню Йорк през 2019 г. 

17 май 2019 г. 

Ли Хонгджъ 

Добро утро! 

(Публиката казва: Добро утро, Учителю!) 

Понастоящем имаме по една Фа конференция на година и някои от вас 

идват от доста далеч, включително от Китай, така че разходите за това са 

големи. Вие харчите десетки милиони за път, храна и настаняване заради 

нашите годишни конференции, защото гледате на конференциите като на 

възможност да се подобрите в самоусъвършенстването и всеки да научи нещо 

от опита на другите. Това показва, че самоусъвършенстващите се приемат 

сериозно своето собствено духовно развитие. Нужно е Дафа учениците да 

вършат трите неща добре. Но няма да сте способни да го правите, ако не се 

усъвършенствате добре. Разбира се осъзнавам, че някои от вас разглеждат 

това и като възможност да ме видят. Но при всички случаи трябва да 

помните, че Фа е на ваше разположение и може да ви напътства в духовното 

ви развитие.  

Аз водя обикновен живот, докато съм част от този обикновен свят, и 

трябва да правя някои неща по човешки начин. Много от човешките дела не 

могат да се вършат по божествен начин. И затова искам от вас, когато 

правите нещо, да изхождате от Фа ученията. Именно Фа е направил възможно 

Дафа учениците да стигнат до този етап. И именно когато се следва Фа, неща 

като днешната конференция, както и вашето собствено духовно развитие, са 

точно каквито са днес. Имам предвид, че ако не беше Фа, нямаше да успеете 

да стигнете дотам, където сте днес. Така че самоусъвършенстването е винаги 

първо и най-важно за един Дафа ученик и това е особено вярно във финалната 

фаза.  

И като говорим за финалната фаза, вие самите сте видели, че тук, в този 

свят има промени, паралелни на по-големи космически промени. Например 

преследването на Дафа учениците от злото достига задънена улица и злото 

вече едва се държи; просто механизмите на преследването все още работят. 

Но както току-що посочих, преминавайки успешно през финалната фаза, ние 

би трябвало да се справяме дори по-добре с това, което трябва да правим, 
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защото с наближаването на края нещата стават все по-сериозни. Вие се 

справихте успешно в ранните дни, когато обстоятелствата бяха толкова 

трудни и нещата бяха толкова зли, така че няма причина да не се справите 

още по-добре сега, във финалната фаза. В началото на преследването 

световните медии разпространяваха целенасочено подвеждащи материали от 

държавните медии на Китайската комунистическа партия (ККП) и за хората 

беше трудно да разберат какво се случва в действителност. Но дори при тези 

мъчителни обстоятелства Дафа учениците по света успяха да променят 

гледната точка на хората, като им разясняваха истината, и преодоляха тези 

предизвикателства. Така че сега, когато сме накрая, трябва да цените всичко, 

което сте постигнали и да не – определено да не – се отпускате в своето 

усъвършенстване. 

 

Наблюдавам и виждам, че за много Дафа ученици в Китай е трудно да 

останат неповлияни от обществото там, където взаимоотношенията на хората, 

тяхното поведение и начини на мислене са се опорочили. Въпреки че Дафа 

учениците трябва да следват Дафа, веднага щом излязат от домовете си, те са 

изложени на това как си взаимодействат хората в обикновения свят и дори се 

приспособяват към тези начини на мислене и поведение в живота, и просто ги 

приемат за даденост. Така че много китайци, които отиват в чужбина, са 

поразени колко са обикновени хората там и колко са спокойни, когато 

говорят или дори вършат нещо. Китайците, напротив, подхождат към нещата 

по краен, радикален начин, често прекаляват с нещата и стигат твърде далеч. 

Такава е психологията им. Но човешките същества не би трябвало да са 

такива. Така че ако донесете със себе си подобно мислене или поведение 

отвъд границите на Китай, хората ще бъдат отблъснати от него. 

Китайците почти винаги се струват странни на другите и хората се 

чудят защо са такива. Това всъщност е вследствие на факта, че злата ККП 

нарочно е покварила поведението и характера на китайския народ, и това е 

било правено систематично. Партията е изкоренила традиционната им 

култура, техния морал и универсални ценности. Всичко, което е останало на 

Китай, са тези крайни комунистически неща, които разбира се са различни. 

Хората започват да се възстановяват от това едва след като дълго време 

живеят в чужбина.  

Някои практикуващи от Китай сега живеят в други държави, а може да 

не са се справили добре в обстановката на Китай. Така че тези практикуващи 

дори още повече трябва да се усъвършенстват добре и да се справят добре с 

това, което трябва да правят, в новата си ситуация. Не вършете нещата с 

крайно мислене или вероятно ще нарушите средата, която Дафа учениците 
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имат там. Трябва да знаете, че хората извън Китай обикновено не говорят зад 

гърба на другите. Много хора имат общовалидни ценности, както и просто и 

честно мислене и поведение, и се опитват да бъдат добри хора и да се отнасят 

добре с другите. Обикновено те не биха се опитали да навредят на другите, за 

да напреднат, както правят някои китайци. Така че онези от вас, които имат 

много навици и начини за вършене на нещата, които са формирали в Китай, 

наистина трябва да се промените след като сте вече в чужбина. Говоря за 

това, защото сега все повече практикуващи излизат от Китай и те надвишават 

по брой Дафа практикуващите, живеещи от самото начало в други държави; 

те дори вече са мнозинство. Ето защо трябва да бъдете дори още по-

внимателни относно тези неща.  

Може да не го осъзнавате, но в ранните години, когато преследването 

на Дафа учениците беше просто съкрушително, а в Китай прие формата, 

която познавате, по света също беше много трудно [за Дафа учениците], 

въпреки че не им се налагаше да се справят с насилие. Имаше натиск, 

предразсъдъци и недоразумения, които бяха резултат от това, че световните 

медии разпространяваха заблуждаващата медийна пропаганда на злата ККП. 

В онези дни никой не знаеше истината. Тогава извън Китай имаше ограничен 

брой Дафа ученици, но те успяха да повлияят на ситуацията. Създадоха свои 

собствени медии и много екипи, които разясняваха истината на държавните 

институции, медиите и така нататък. Установиха също много места за 

повишаване на информираността, наред с медиите, интернет страниците и 

т.н. С тези усилия те успяха да обърнат ситуацията извън Китай и да 

разобличат лъжите и грешните възприятия на хората за Дафа учениците, с 

които бяха захранени от медиите на злата Партия. Това беше необикновено. 

Обстоятелствата, които имаме днес, не бяха лесни за постигане и са нещо 

наистина ценно. Така че не искам да виждам практикуващи от Китай, чието 

мислене и действия са замърсени с комунистически черти, да подкопават 

ситуацията тук. Казвам това, защото съм виждал много случаи не-

практикуващи от Китай да създават у хората в други държави лошо 

впечатление. Тяхното поведение е наистина срамно и кара китайците да 

изглеждат зле. Не бъдете такива. Като някой, който търси духовно развитие, 

вие трябва да сте наясно със своите недостатъци. Не става дума единствено за 

имиджа на китайците. Много по-значимо е, защото отговорността, която сте 

поели на раменете си, е да спасите всички по света. Така че трябва да 

промените своето мислене и поведение.  

Не мислете, че хората извън Китай са наивни. Въпреки че мисленето им 

е относително просто, колкото по-просто е съзнанието на човек, толкова по-

добре вижда нещата такива, каквито са. Тези хора просто не изразяват или не 
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говорят за нещата, както го правите вие, но знаят доста добре какво става. 

Човешките същества имат една и съща структура на мисълта и са еднакво 

интелигентни. Тези хора не са по-малко умни. Хората, които не са китайци, 

имат определени ограничения, които няма да преминат в мисъл или действие, 

и имат морални стандарти, така че няма да вършат нещата по начина, по 

който го вършат някои китайци от континенталната част. Една склонност, 

която китайците развиват, е да бъдат особено крайни в своето писане или 

подход към нещата. Такова поведение и мислене наистина не е нещо, което 

хората биха възприели. Преди злата ККП да се появи на сцената, народът на 

Китай всъщност имаше добри ценности и се стремеше да бъде добродетелен. 

Причината злата ККП да стартира кампания след кампания е, че китайците 

бяха високо цивилизовани и споделяха същите универсални ценности като 

другите. Така че всяка следваща кампания имаше за цел да разруши 

китайската култура, да унищожи културния елит и да индоктринира хората 

със зли комунистически неща. Техният мотив е напълно ясен: да опропастят 

мисленето и поведението на китайците. Тъй като все повече Дафа ученици от 

Китай идват да живеят в чужбина, тези проблеми стават все по-изразени и 

трябваше да им обърна внимание. Наистина трябва да внимавате за това.  

Друго нещо е, че вие наистина сте имали невероятно влияние при 

разкриването на истината и спасяването на хора с всички екипи за 

разясняване на истината и дейности, които сте започнали като Дафа ученици. 

Това е прекрасно! От значение са не толкова размерът и мащабът на това, 

което правите. От значение са резултатите, доколко влагате сърцето си и дали 

подхождате към това като самоусъвършенстващ се. Тези, които са прекарали 

много години отвън пред китайските консулства и посолства, както и на 

нашите места за повишаване на осведомеността са наистина удивителни! 

Някои от тях са по-възрастни практикуващи, и така някои други са 

коментирали, че тези по-възрастни практикуващи са „доста подходящи“ за 

тези дейности. Е, нека попитаме онези, които казват това: чудесно е, че сте 

млади, но какво правите? За всички Дафа ученици въпросът е какво правите 

със себе си. 

Един практикуващ веднъж ме попита: „Учителю, за да се срине злата 

ККП, колко души трябва да я напуснат?“ (Учителят се засмива.) Аз вдигнах 

пет пръста. Така той си помисли: „А, пет хиляди души и тогава Партията ще 

падне.“ (Смях) За нула време пет хиляди бяха напуснали. Тогава той си 

помисли: „Ха, как е възможно това? Учителят вдигна пет пръста... А, Той 

сигурно е имал предвид петдесет хиляди.“ И за нула време петдесет хиляди 

бяха напуснали. Тогава той си помисли: „Това няма смисъл. Защо тогава 

Учителят държеше пет пръста? А, Той сигурно е имал предвид петстотин 
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хиляди.“ (Учителят се подсмихва.) Както 5-те милиона, така и 50-те милиона 

вече са надхвърлени и бройката сега е над 300 милиона. Китай има население 

от над 1,5 милиарда, така че пет хиляди е нищо. (Учителят се засмива.) 

Всъщност го имах предвид символично. Исках да кажа, че нещата, които 

правим, са от основно значение и нанасят смъртоносен удар върху духа на 

злата ККП. И как се справя понастоящем ККП? Всички нейни членове, с 

изключение на малкото, които са на власт, се чудят: „Кога ли ще падне?“ И се 

опитват да си подготвят изход за момента, когато падне. Всички те правят 

приготовления за края ѝ. Опитват се да преместят парите си отвъд океана, 

изпращат децата си в чужбина и действат за получаване на законен статут, 

включително паспорти, за себе си в други държави; те се подготвят да се 

измъкнат тихомълком веднага щом нещо се случи. Всички са с нагласата, че 

краят наближава.  

 

Те се заблуждават един друг, за да поддържат режима. Много от 

техните тайни агенти са верни на демона жаба и заблуждават настоящия 

ръководител на Партията. Дори преди настоящата китайска администрация да 

дойде на власт, те изготвяха лъжливи доклади и продължават да го правят и 

до днес. Администрацията знае малко за това какво наистина се случва на 

другите места и подвеждащите доклади, които са получили, водят към онзи 

дявол Дзян. Техните политики дори не напускат пределите на щаба им в 

Джонанхай. С времето вътрешните борби са станали още по-напрегнати и те 

се борят със свалени ръкавици, без всякакви задръжки. Настоящият 

ръководител на Партията вече е неспособен да угоди никому, независимо 

какво прави, и е изгубил доверието както на демократично настроените 

реформатори, така и на редиците в ККП. Никой не е истински лоялен към 

него. 

Както се вижда, злата Партия няма да просъществува още дълго. Това 

е, защото самото съществуване на ККП и преследването на Дафа учениците 

са предназначени от старите сили да бъдат тестове за Дафа учениците, нали? 

Китай е като пещта на Господаря Лао, която калява Дафа учениците, и 

пламъците са засилени. Това е като тежко изпитание, създадено да ви 

освободи от човешко мислене и привързаности. Разбира се, да се понасят 

изтезанията е трудно, но от тях произлиза истинско злато. Злата ККП служи 

като гориво в процеса и колкото по-горещ е пламъкът, толкова по-жива 

изглежда. Но погледнете отново, когато пламъкът замре, и ще видите, че 

оттам се появява истинско злато. А какво ще остане от злата ККП? Прах. 

Само с едно духване, пуф – изчезва. (Аплодисменти) На човек му става жал, 

когато Дафа учениците биват преследвани, но истински жалки са хората, 

които са се включили в злата ККП – те са онези, които наистина са за 
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съжаление. Те ще бъдат държани отговорни за всички престъпления, 

извършени от зловещата Партия през вековете.  

 

Ако се замислите, лидерите на злата ККП са извършили всякакви 

ужасяващи престъпления, но и са се радвали на много неща. По време на 

живота си те са правили всякакви зли неща, както и са се наслаждавали на 

всички удоволствия, които са им били на разположение. Но настоящият 

лидер на партията трябва да обмисли следното: ако продължиш да следваш 

злата Партия, ти ще се окажеш глупецът, който ще бъде осъден за всички 

престъпления, които тя е извършила. С други думи, накрая той ще бъде 

държан отговорен за всички престъпления на ККП. Мисля, че виждате как се 

получава, нали? Защото той е лидерът на злата ККП. Всъщност понякога ми 

се струва, че той си мисли, че може да използва ККП да поддържа властта си. 

Може да е било така преди, но сега? Преди в Китай дори ако някой беше сам 

в банята, пак не би посмял да критикува злата ККП. Наистина беше така. 

Призраците на комунизма бяха навсякъде. Сега те вече са пометени и всички 

упрекват злата Партия. Сякаш критикуването ѝ е станало почти неразделна 

част от разговора, докато хората се хранят заедно, и ако някой не говори 

лошо за нея, другите ще помислят, че нещо с него не е наред. Ето как е сега. 

(Аплодисменти) В момента ККП е на ръба да се срине, а ти разчиташ на нея 

да ти помогне да задържиш властта. Не правиш ли ужасна грешка? ККП 

разчита на теб, за да продължи, а не обратното! Ако днес човекът на власт 

просто каже: „вече не искаме ККП“, тогава тя не би просъществувала дори 

един ден. След ден ще е изчезнала. (Аплодисменти) Това е, защото всеки чака 

този ден. (Аплодисменти) Бих казал, че човекът на власт прави нещо 

наистина глупаво.  

 

Но какъвто и да е случаят, ние виждаме нещата ясно. Говорех просто 

как стоят нещата понастоящем. На този етап има няколко останали елемента, 

които могат да изпитат Дафа учениците, и са останали малко въглища. Не 

може да се направи още много истинско злато. Тогава не бихте ли казали, че 

огънят е на път да изгасне? Това е на път да се случи. (Ентусиазирани 

аплодисменти.) И какво ще последва веднага след това? Постигането на 

Съвършенство в духовното пътешествие на Дафа учениците, нали? 

(Аплодисменти) Дори някои Дафа ученици да продължат с мен в периода на 

Фа коригирането на човешкия свят, ние все пак трябва да направим 

разграничение. Ерата на Дафа учениците от периода на Фа коригирането е 

нещо величествено. Няма да навлизам в това, какво се случва по-нататък. 

 

Снощи, когато говорих на празненството в Планината, отбелязах колко 

често съм говорил за старите сили. Вие сте доста наясно с концепцията, но 
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сте малко объркани как точно са се появили старите сили. Ако се замислите, 

за появата на старите сили всъщност има причини. Космосът преминава през 

процеса на формиране, застой, упадък и разпад, а човешките същества 

подлежат на раждане, остаряване, болест и смърт. Както знаете, когато някой 

е в тийнейджърските си години, да кажем на петнадесет, шестнадесет, 

седемнадесет или осемнадесет години, той е в процес на растеж; после около 

осемнадесет, деветнадесет или двадесет, докато стане на тридесет и девет 

години, е в процес на застой; после от около четиридесет години нататък 

започва да запада, което е процесът на упадък. И когато тялото му е в много 

лоша форма и наистина слабо, и продължава да старее до момента на 

смъртта, това е процесът на разпад. 

За човешките същества процесът е доста кратък, но осъзнавате ли 

колко дълъг и проточен във времето е той за вселената? Или какво означава 

за едно космическо тяло от дори по-голям размер? Ще направя всичко 

възможно да намеря думи да го опиша. Етапът на Формиране продължава 

безброй, безброй, неописуемо много трилиони години. Само си представете 

колко много животи са дошли на бял свят и в крайна сметка са изчезнали в 

течение на тези неописуемо много трилиони години! Божествените същества 

също минават през цикличен процес; не е така, че те никога не загиват. Но те 

знаят кога ще умрат и знаят кога ще се родят. Просто няма да вземат със себе 

си своите спомени отпреди. Разликата е основно, че техните животи са с 

много голяма продължителност и на някакъв етап те може дори да започнат 

да намират живота за скучен. И в процеса, който описвам, съществата биват 

обновявани, като животът им преминава през цикли. Но съществата в 

цикличния процес не осъзнават, че са се раждали безброй трилиони пъти в 

рамките само на етапа на Формиране. Описвам го с „трилиони“, тъй като това 

е най-голямата единица, която хората обикновено използват за броене; да 

използвам йи (100 милиона) като единица не би било достатъчно; става дума 

за безброй трилиони. Бройката е невъобразима дори за божествените 

същества, да не говорим за хората. Продължителността на времето в космоса 

е необикновено дълга.  

 

После идва етапът на Застой, който е най-дългият. Просто няма 

никакъв начин да се опише невероятната дължина и продължителност на този 

етап, дори да се използват колкото и да e трилиони, за да се опише. Няма 

нито един живот в космоса, който би могло да е просъществувал през цялото 

формиране, застой, упадък и разпад на космоса, или дори само от 

формирането през застоя. Дори най-висшето същество в космоса не е; дори 

най-висшите животи не са. Подобно е на това как чрез метаболитните 

процеси на човешкото тяло първоначалните клетки на човек вече ги няма. 
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Така е за всички животи, като продължава подобно на щафета. След като тези 

етапи са толкова огромни и дълги, ако попитате едно същество от етапа на 

Застой какво е било по време на етапа на Формиране, то просто не би имало 

никаква представа, дори ако се опита да си го представи.  

Когато се стигне до периода на Упадък, това също е дълъг процес, едно 

изключително количество време – безброй трилиони години. Броят е като 

този на частиците, насищащи пространството тук – просто си представете 

колко частици има във въздуха! Ако попитате съществата от много високи 

нива в етапа на Упадък какви са били съществата по време на етапа на Застой, 

те няма да имат представа. И защо не? Защото в хода на този процес дори 

Пътят на космоса се е изкривил – всичко се е променяло по време на 

процесите на раждане, остаряване, болест и смърт – или на формиране, 

застой, упадък и разпад.  

Когато се стигне до етапа на Разпад, това отново е много дълъг процес 

и приключва с насочването на нещата към пълно изчезване. И този период се 

измерва с безброй трилиони години време. И в рамките на този етап има още 

безброй нива богове, с дори по-големи, по-големи и още по-големи богове, 

както и повелители и владетели на всяко измерение. Ако ги попитате какъв е 

бил космосът по време на първоначалния или междинния си период, те няма 

да имат никаква представа.   

Тогава какво е дало начало на старите сили по време на моето Фа 

коригиране? Ако не коригирам и възстановя Фа до първоначалния етап от 

цикъла на формиране, застой, упадък и разпад, определено не би могло да се 

счита за Фа коригиране. (Аплодисменти) Но никое от нивата над нива от 

богове по време на етапа на Разпад си няма идея какво представлява това, 

защото те са божествени същества от етапа на Разпад. Въпреки че има 

различия в измеренията на боговете от различни нива, никое от нивата не 

съвпада с първоначалните стандарти. Целият космос е деградирал и така се е 

насочил към разпад. Точно съществата от ерата на Разпад са формирали 

старите сили и точно те ми казаха: „Коригирането ти на Фа по този начин 

няма да се получи. Не сме виждали нищо подобно досега. То няма да успее. 

Ние ще ти помогнем да успееш.“ И така те започнаха това, което сториха. Но 

какъв е стандартът им? Те са богове от етапа на Разпад на космоса, така че 

какво мислите, че можеха да постигнат боговете, които искаха да се включат 

и да ми помогнат да коригирам Фа? Техните най-високи стандарти са само 

най-високите стандарти от етапа на Разпад на космоса. Така че ако нещата се 

правеха по техния начин, би ли бил коригиран Фа истински? Би ли могло да е 

наистина коригиран, ако се бях съгласил с тях? Ако бяха използвани техните 
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стандарти, би ли могло нещата да се възстановят до начина, по който са били 

в началния етап на Формиране? Нещата просто щяха да се възстановят 

обратно според стандарта от етапа на Разпад и нямаше да има никакъв 

напредък. Може да си представите просто колко далеч щеше да е това от най-

фундаменталния стандарт на космоса – този от ерата на Формиране.  

 

Така че може да сте се чудили как е възможно да са били толкова 

безочливи да сторят, каквото са сторили. Те искрено мислят, че са прави. 

Мисленето на божествата от най-високото ниво на старите сили е: „Аз съм 

най-висшият сред боговете и това е, което знам. Няма по-високо знание от 

моето. Това е истината.“ Но те не осъзнават, че техните стандарти са от етапа 

на Разпад. Понякога, когато преподавам Фа, Дафа учениците го разбират, 

докато старите сили всъщност не. На моменти съм си мислел, че те просто се 

преструват, че не го разбират. Но защо правят нещата по такъв начин? 

Всъщност е свързано с факта, че след като имам човешко тяло и действам 

повече или по-малко като човешко същество, а те си мислят, че действат като 

божествени същества, отношението им е следното: „Как е възможно да не сме 

по-висши от теб?“ И това ги е препънало! Фа, който преподавам, е изразен с 

прости и директни думи и принципи и не е нужно да се гадае; всичко е 

изложено ясно. Но съществата в ерата на Разпад са свикнали да трябва да 

сглобяват и да си правят изводи за смисъла, и си мислят, че човек трябва да 

положи усилия, за да открие истинската същност на нещо. И така са 

свикнали. Ето защо, докато преподаденият от мен Фа не е мистичен за 

човешките същества, те въпреки това не могат да видят какъв е всъщност, тъй 

като вярват, че Фа не би бил толкова директен. Така че нещо толкова 

директно се оказа „мистично“ за тях; липсата на мистика ги заблуди. 

(Учителят се засмива.) Наистина. Ето вече знаете как са се появили старите 

сили. 

 

Никое същество не знае какво се опитвам да постигна наистина, тъй 

като никой от дори най-висшите богове от тази ера не знае какъв е бил 

периодът на Формиране на космоса или какъв е бил най-ранният етап на 

Формиране. Те са далеч от истината и затова не могат да разберат [какво 

правя]. Те дори казаха: „Ние не знаем как да направим каквото искаш. 

Правим това, което знаем как да направим.“ Но ако не знаят как, каква работа 

имат да се намесват? Те казват неща като: „Нямам избор, тъй като такава 

беше насоката от онези над мен.“ И когато накрая хванах най-лошия от тях, 

най-висшия, това същество каза: „Това, което правя, е най-доброто. Аз ти 

помагам.“ Но безброй животи са погубени – неизброими животи навсякъде из 

космоса.  
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Като Дафа ученици вие трябва да се усъвършенствате като следвате Фа, 

който съм преподал. Веднъж казах, че „ако имате куража, можете да 

достигнете всякакви духовни висини!“ Както знаете, духовната практика не е 

лесна. Трябва да се освобождавате от карма, да преминавате тестове и 

изпитания и да се справяте с тежки ситуации с хора, които изпитват 

характера ви, много от които са трудни за преодоляване – да не говорим за 

по-големите тестове. Хората, които осъзнават това, го намират за плашещо. 

То е трудно. Действително е много трудно! И независимо колко лоши са 

междуличностните конфликти, на които се натъквате, вие пак трябва да 

гледате на тях положително: „О, това може да ми помогне да се подобря.“ И 

когато се появят проблеми между вас и другите, няма значение чия е вината: 

започнете с размисъл върху вашето участие в това. Ако един 

самоусъвършенстващ се не успее да формира този навик, ако не е способен да 

гледа на нещата по противоположен начин от този, по който хората 

обикновено го правят, то той завинаги ще си остане на човешкото ниво – поне 

по отношение на всеки въпрос, който може да не е успял да разреши.  

 

Понякога не сте спокойни, когато се появят търкания с другите, но 

после се успокоявате и размишлявате над това, и осъзнавате: „Аз се 

занимавам с духовна практика. Беше грешно от моя страна да съм такъв и не 

преминах добре теста.“ Както знаете, със сигурност е било тест. Това е, 

защото, както съм преподавал, щом станете част от нашата духовна общност, 

за всичко, през което минавате в живота, има причина и всичко това е за 

вашето израстване. Но колко много от вас вместо това се опитват да 

прехвърлят вината другаде. И на всичко отгоре сте станали дори доста умели 

в това. Понякога дори когато помагам на хората с нещо, се случва те да ме 

лъжат в лицето или лукаво да се опитват да прехвърлят вината за нещо. Доста 

ми е забавно, докато ги гледам да правят това, но в същото време разбирам, 

че хората са такива. Човешкото мислене доминира частта от вас, която не е 

била напълно усъвършенствана, и човешките същества просто са такива. 

Позволявам ви да задържите необходимото ви за живот в този човешки 

свят, без това да компрометира вашата практика; може да имате нормален 

живот. Но когато се натъкнете на проблеми с другите, това са моменти от 

основно значение за вас като Дафа ученик – било по отношение на 

собственото ви подобрение или на работата ви заедно с другите, за да 

вършите добре трите неща, които трябва да вършите. От основно значение е 

за вашия духовен напредък. В ранните години имаше много неща, които се 

объркаха поради проблеми, които сами си създадохте, и така не правехте 

добре нещата, които трябваше. В ранните дни на преследването имаше 

моменти, когато гледахте на нещата с човешко мислене, постоянно спорехте 
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помежду си и дори много се ядосвахте. Но този гняв, който изпитвахте, и тези 

мисли, които имахте, когато спорехте с другите, всички бяха човешки неща! 

Трябва да сте благородни и с извисено съзнание и да си сътрудничите 

добре с другите. Не е важно чия идея е най-добрата. Когато нечия идея не е 

перфектна или много добре обмислена, вие трябва тихо и дискретно да 

намерите начин да помогнете да се получи и да помогнете да няма пропуски! 

Това ще ви спечели възхищението на божествени същества и ще сте го 

направили, без да кажете и дума! Важното не е на кого му е хрумнала идеята, 

а по-скоро кой напълно е развил себе си в процеса; онзи, който работи върху 

себе си е израснал от това. (Аплодисменти) Повдигам този въпрос, за да ви 

кажа, че вече сме достигнали финалния етап. Мога да ви кажа ясно, че преди 

бях планирал да спра преследването тази година (топли аплодисменти), на 

отбелязването на двадесетата година. Въпреки че се оказа, че старите сили са 

променили малко нещата, въглищата в пещта са на привършване и пламъкът 

вече не е достатъчен. Така че това дело скоро ще приключи. Това е още по-

основателна причина да се справяте добре. Точно онзи ден казвах: 

„Помислете кой може да [има привилегията да] стане Дафа ученик.“ Нужна е 

необикновена съдба.  

 

Докато се возех в колата по-рано, някой отбеляза, че някои хора не 

разбират термини от физиката като „частици“ и „молекули“. Е, аз просто 

използвам речника, който хората имат сега. Какво друго може да направи 

човек? Дори и ако реално опишех нещата [с термини по мой избор], всъщност 

щеше да е доста подобно. Ако планетите, които можем да видим, се гледаха 

от отправна точка, при която са малки колкото молекулите, нямаше ли да са 

точно като молекули? Когато огромните същества в космоса гледат към 

Земята и другите планети в космоса, не изглеждат ли те по същия начин, 

както биха изглеждали за нас молекулите? И не би ли изглеждала Земята в 

очите на дори по-висши същества така, както на нас ни изглеждат атомите? 

Ето как изглеждат нещата за по-висшите божествени същества. Далечният 

космос е наситен с планети, само че вашето зрение не може да долови някои 

от тях. Човекът никога няма да е способен да види вселената в нейната 

цялост, колкото и да напредне технологията му, защото във вселената 

съществуват всякакви пречки за зрението му. И затова съм казвал, че [само 

едно по-висше божествено същество] вижда вселената във всичките ѝ 

детайли. Това е, защото човекът никога няма да е способен да види 

космическото тяло такова, каквото е в действителност.  

Така че с други думи, такава е концепцията, независимо от нивото. 

Когато по-висши същества гледат нивото под себе си, те виждат мънички 
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частици; когато по-нисши същества гледат нивото над себе си, те виждат 

планети. И не биха ли съществата, живеещи на атоми, считали атомите за 

планети? А когато съществата, живеещи на нивото на молекулите, гледат към 

Земята – еха, тя изглежда толкова огромна. Така че това е взаимовръзката 

между частиците на всяко ниво и частиците, които са по-големи или по-малки 

от тях. Просто има нива над нива над нива равнини от частици, сред които са 

Земята – която е само една частица – Слънцето, Млечният път, който можем 

да видим, и всичко останало. Общо взето това е структурата на космоса 

надлъж и шир.  

И в тези частици се съдържа повече, отколкото това, което човешкото 

око може да идентифицира като частици или планети. Има и други видове 

частици, които хората не могат да видят. И както молекулите съществуват в 

това измерение, те не изглеждат изцяло еднакви. Върху молекулите с 

различни форми има безброй същества и всички те са в измерението, където 

са човешките същества. И наред с молекулите има и частици, които 

съществуват под други форми. Така че пространството тук е изпълнено до 

краен предел. Човешките същества и другите същества на това ниво са като 

потопени в почва; съвременната наука знае само за частиците, които може да 

възприеме. Аз само обяснявам нещата с човешкото познание, с което 

разполагам, докато всъщност има повече – много, много повече. Тогава, след 

като има толкова много животи – невероятен брой от тях – които са тук, 

когато дишате, вие вдишвате множество молекули, изграждащи въздуха, 

който поемате, и след като тези молекули също са планети, може да си 

представите колко много светове и колко много същества има на тях. Те 

биват вдишани от вас и вътре в тялото ви се превръщат в хранителни 

вещества, нужни на вашето тяло. (Учителят се усмихва.) 

 

Тъй като всичко това засяга дълбоки неща, а човешкото познание в 

миналото е било ограничено, божествените същества никога не са обсъждали 

нищо от това, нито са имали възможността да го направят. Исус e казал, че 

„всички са съгрешили“, но не е дефинирал какво има предвид под „грях“. 

Подобно на това аз съм ви казвал, че докато човек живее, той неизбежно 

създава карма – като яде, живее някъде, движи се, взаимодейства с други в 

този свят и така нататък. Нека предположим, че искате да избегнете 

създаването на типа карма, която е плод на взаимодействия с другите, докато 

живеете в реалния свят, и водите монашески живот или просто решите да 

медитирате с лице към стената. Но дори само да седите там, без да се 

движите, вие пак ще създавате карма (Учителят се усмихва), тъй като много 

светове биват изменени само от факта, че сте живи. Но какъвто и да е 

случаят, аз също така съм обяснявал един принцип – а именно, че е отредено 
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човек да има разумна среда за живот и вие не трябва да бъдете обвинявани за 

кармата, създадена от воденето на нормален живот, който осигурява 

съществуването ви. Тази карма разбира се няма да се брои във ваш ущърб. Но 

това засяга един друг проблем – че кармата все пак е резултат от тези 

действия, със сигурност. И това се е имало предвид в Новия Завет с „всички 

са съгрешили“. И ето защо някои хора казват, че в живота премеждията са 

неизбежни и че ако някой преживее целия си живот без болест, той със 

сигурност ще попадне в ада, щом животът му приключи. Защо? Той няма да е 

платил за никаква част от кармата от живота си, която ще е станала огромна. 

Все пак кармата представлява грях и така той ще трябва да отиде в ада, за да 

плати за нея. Това е идеята. 

 

Поради тази причина като самоусъвършенстващи се ние не смятаме 

преживяването на нещо леко неприятно или мъчително в ежедневието си за 

лошо. Понякога, когато се отделя карма, може да си мислите: „О не, болен 

съм. Имам настинка“, „Не ми е добре“ или „Боли ме.“ Но така всъщност 

кармата се намалява. По-новите практикуващи може да не го разбират и да 

мислят: „О, не трябва да използвам думата „болест“, когато не ми е добре. 

Трябва да казвам, че „отделям карма“. Но не това е идеята. Вие наистина 

отделяте карма. Вашето духовно пътешествие е уредено добре и на тялото ви 

не му е позволено да се разболява. Наистина, не му е позволено да е болно. 

Това е, защото вече на никоя болест не е позволено да ви напада; всички 

патогени ще бъдат убити от положителната енергия, която имате. Но хората 

наистина създават карма и тази карма ще се проявява в тялото ви по начин, 

който наподобява заболяване. Ако кармата се прояви в носа ви, ще имате 

запушен или течащ нос, което може да ви наведе на мислите: „О, имам 

настинка.“ Мислите, че имате настинка (Учителят се подсмихва), но не е 

настинка. Ако кармата се прояви в стомаха ви, ще ви боли коремът и ще 

мислите: „О боже, сигурно е нещо, което съм ял.“ (Учителят се подсмихва.) 

Но не е това. То е причинено от карма, която е била изпратена там. Тогава 

защо е била изпратена точно там? Всъщност не е било нужно да се изпраща 

конкретно там; можело е да бъде изпратена на някое друго място. Те я 

изпращат там, когато имате някакъв вид привързаност и целта им е да ви 

помогнат да работите върху нея.  

 

Нека кажем например, че преди да започнете да практикувате сте имали 

тежко заболяване, от което за голяма ваша радост сте се възстановили чрез 

практика. Но от време на време може да се надига мисълта, че „Преди имах 

сериозно заболяване, но вероятно няма да се повтори.“ Така в тази мисъл се 

съдържа идеята, че то вероятно няма да се повтори. Така че вие всъщност се 

притеснявате, въпреки че на повърхността си мислите, че сте добре. Старите 
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сили ще се възползват от това, когато го видят – „Какво е това?“ (Учителят 

се усмихва.) Няма ли да реагират по този начин? В миналото, когато 

преследваха последователите на Исус и Шакямуни, беше на подобно 

основание, като твърдяха, че „им помагат да постигнат духовен напредък“. И 

когато видят, че все още сте някак притеснени за болестта, те ще изчакат, 

докато кармата ви се натрупа в определен размер, ще я съберат и после ще я 

запратят към това място в тялото ви. На това вие може да отговорите с 

възклицанието: „О не, върнало се е.“ (Смях.) 

 

Като практикуващ духовен път вашето съзнание ще бъде изпитвано по 

този начин. И когато това се случи, то ще бъде истински тест за вас и ще 

разкрие дали го разглеждате като практикуващ или като обикновен човек. 

Ако го разглеждате по човешки начин, тогава старите сили ще помислят, че е 

по-добре да отидете в болницата или да посетите лекар. В случаите на хора, 

които не са били толкова прилежни или които са по-нови практикуващи, 

трябва да вземем предвид допълнителни неща. Това е, защото когато нечие 

мислене не е на необходимото ниво, което означава, че неговата сфера все 

още не е там, ако настоявате да му кажете: „Това не е болест“, той наистина 

няма да е съвсем убеден. Неговата сфера на съзнание не е достигнала това 

ниво и така той наистина вярва, че „Това е болест!“ В този случай той 

наистина трябва да се лекува, защото когато старите сили изпитват хората, те 

не се шегуват. Те са сериозни. Тяхното мислене е: „Не е мое желание да 

станете божества. Щом видя човешкото ви мислене, аз определено ще ви 

сваля. Така че сега, когато казахте, че това е болест, аз наистина ще накарам 

тази част от тялото ви да изглежда точно така – чак до рентгеновите снимки и 

лабораторните резултати.“ 

Много от нашите хора са починали поради тези причини. Нима това не 

е жалко? Но няма какво да се направи, защото те не са били прилежни. Някои 

от тях са били прилежни, но са имали този един проблем и не са могли да 

изоставят напълно своите притеснения. Така че е много сложно. Те може да 

са били солидни във всички други отношения и не са били на ниво само по 

този въпрос. Както знаете, в духовната практика се предполага човек да бъде 

„без пропуски“. Ако имате пропуск, ще ви пуснат ли да отидете в Рая? Така 

че ето какво се случва. Въпреки че старите сили са родени от ерата на Разпад 

и техните стандарти са по-ниски, все пак изискванията на различните нива 

все още са налице и трябва да сте без привързаности – или да сте без 

привързаности според техните стандарти. Те ще настояват: „Вие трябва да 

отговаряте на нашите стандарти.“ 
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Много практикуващи винаги са се справяли добре в проектите, 

ръководени от Дафа ученици, и са удвоили усилията си. Но има и много, 

които са вършели половинчата работа, тъй като вече няма чак толкова голям 

натиск. Но вие трябва да знаете, че спасявате животи и всичко, което правите, 

е заради това. Така че не бива да се отпускате. Толкова много животи ви 

чакат да ги спасите. Моето възхищение е насочено към някои от 

практикуващите, които работят по Дафа проекти като „Минхуей“ 

(Minghui.org), които нямат възможност да се присъединят към много 

дейности, като други практикуващи. Те често не могат да участват в други 

събития или дейности, организирани от Дафа ученици. Дори когато участват, 

те не могат да разкрият върху какво работят, тъй като времената все пак са 

необикновени. Други могат да говорят как работят като репортери за 

„Епохални времена“ или че са редактори на новините в „НТД“ и така нататък, 

и има усещане за гордост, което идва от тези големи отговорности, които 

Дафа учениците поемат. Но тези, за които говоря, не могат да казват такива 

неща и трябва да пазят за себе си дори великите неща, които може да са 

постигнали. Може би това не би било много важно, ако беше само за ден или 

два, или дори за година или две. Но изминаха вече двадесет години. 

(Аплодисменти) В действителност има много практикуващи, които са 

работили тихо по проекти на Дафа ученици или други неща, и всички те са 

наистина необикновени. Божествените същества действително много ви 

уважават. Аз също много уважавам тези хора. (Аплодисменти) 

 

Ще кажа няколко думи за „Шен Юн“ набързо. Както сте видели, за да 

бъде „Шен Юн“ много ефективен в спасяването на хора, той трябва да е 

лидер в своята област във всяко отношение и да надминава другите по 

техника, ниво на уменията и артистичност. Ние трябва да постигнем това, 

което другите не са постигнали или не могат да постигнат. И само когато сме 

по-добри от другите във всяко отношение, можем да имаме по-голямо 

влияние и да привлечем огромна публика. Не бихме били способни да 

постигнем много, ако просто се движехме по течението. 

По времето, когато „Шен Юн“ беше още в началото, както знаете и 

както съм споменавал преди, практикуващите, които участваха тогава, не 

работеха толкова добре заедно. Наблюдавах как откликваше публиката и 

чувах всякакви коментари. Качеството на спектаклите не беше толкова добро 

и някои зрители казваха неща като: „О боже, това не е много добро.“ Чувайки 

това се чувствах зле. Дафа учениците влагаха сърцата си. Но какво друго 

можеше да се направи? Те вече работеха усилено върху това, дори и да не 

работеха толкова добре заедно. Наистина влагаха много усилия. Така че по-

късно реших, че ще участвам и ще ръководя усилието, ще ги напътствам, ще 
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им помагам да се развият и ще видя как върви. Но сега, след като поех 

ръководството, не е възможно да го предам на някого, тъй като никой не 

може да прави това, което правя аз.  

„Шен Юн“ са изключителни във всеки аспект. В много отношения 

други компании за сценични изкуства нямат това, което имаме ние. 

Надминаваме ги по отношение на техника, стандарта ни за качество и 

подхода ни към работата. И наред с това, тъй като нашите танцьори и 

музиканти водят духовен живот, това, което правят, често е по-ефективно. И 

защо осигуряваме всичко това? Защото това е нужно, за да се спасяват хора. 

И разбира се трябва да осигурим това всъщност да бъде постигнато. С всяко 

изпълнение над деветдесет процента от хилядата до две хиляди души, които 

присъстват, имат пълна промяна в мисленето си след него и започват да 

разбират много неща. (Аплодисменти) Те започват да разбират какви хора са 

Дафа учениците, че тяхната вяра е добра и защо ККП преследва Дафа 

учениците. Всички лъжи на режима се разпръскват от видяното без думи, 

само с едно представление. (Аплодисменти) Хората разбират всичко, без да се 

казва нищо, освен въведенията на водещите представлението. Би било много 

трудно за други средства за повишаване на осведомеността да обяснят всичко 

толкова ясно, да са толкова изчерпателни и да постигнат такъв голям ефект – 

дори и да са вложени невероятни усилия. 

 

И всичко се постига наведнъж. След като видят представлението, някои 

хора искат да научат Фалун Гонг; някои изразяват своето разбиране към това, 

което правим; а някои дори споделят, че са видели реални, истински 

божествени или небесни същества на сцената. Така че въздействието е 

невероятно. С шест трупи и средно около хиляда и петстотин души публика 

на представление, това наброява един милион души, достигнати при 

тазгодишното турне. (Топли аплодисменти.) Милион – присъствали са един 

милион души. Може да видите каква сила са те в спасяването на хора. 

Влиянието на „Шен Юн“ продължава да расте, или казано по обикновен 

начин, пазарът им продължава да расте и търсенето надвишава 

възможностите ни. Така че за да отговорим на това, тази година сформираме 

още една трупа. (Учителят се усмихва, ентусиазирани аплодисменти.) 

Намесата на ККП се оказа напразна. След като изкривените двигатели на 

преследването все още работят, те просто горят от желание да ни създават 

проблеми. Но на този етап не могат да постигнат почти нищо, защото светът 

вече е добре запознат с „Шен Юн“. 

 

В своя бизнес модел „Шен Юн“ не разчита на реклама в медиите. 

Нашата популярност до голяма степен е в резултат на разкази от човек на 
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човек. Беше както преди, когато публично преподавах Фа [в Китай], както 

може би знаете: нашата практика се разпространяваше от уста на уста, не чрез 

реклама. Мълвата пътуваше бързо, от човек на човек. И същото важи и за 

„Шен Юн“ днес. Силата на продукцията на „Шен Юн“ им е спечелила 

световно признание; ето защо хората имат толкова високо мнение за тях. 

Хората говорят за тях на обществени места, както и у дома със семействата 

си, и този лавинообразен ефект е реален. Когато казвате на приятелите си, че 

нещо е добро, те ще знаят, че наистина го мислите. И същото важи за това, 

което казвате на семейството си. Така че хората се доверяват на казаното. 

Рекламите не могат да постигнат такъв ефект. Така че броят на хората, които 

искат да видят „Шен Юн“, продължава да расте. При няколко ситуации, 

когато представленията трябваше да се отменят, някои, които бяха закупили 

билети и трябваше да им бъдат върнати парите, плакаха заради това. И защо? 

Това е, защото много хора знаят колко е добро представлението и в лични 

разговори хората си разменят великолепни коментари относно „Шен Юн“. И 

от това, което някои хора говорят, може да съдим, че те наистина схващат 

какво правят „Шен Юн“. И сме забелязали, че през последните няколко 

години хората са придобили дори по-добро усещане за това, което „Шен Юн“ 

правят. Именно това е, което искаме да видим, че се случва.  

Много хора в историята, които са разпространявали истинска вяра, са 

загинали заради преследване. Когато вкоренените вярвания на хората бъдат 

поставени под въпрос или когато почувстват, че нещо ги заплашва, те ще 

реагират по човешки начин. На пръв поглед „Шен Юн“ е само представление 

и от човека зависи дали иска да го гледа. И не е безплатно, хората трябва да 

похарчат пари, за да го гледат, и то доста. Хората идват по своя собствена 

воля, а тези, които не искат да го гледат, са свободни да не купуват билети. 

Така че не би трябвало да има проблем. Ние просто поставяме представление. 

Но това е нещо, което животите са очаквали. Никой не би предположил, че 

този подход ще се използва, за да се спасяват съзнателни същества. Но това е, 

защото светът е станал, какъвто е, а и в историята е имало и много злощастни 

уроци. Какъвто и да е случаят, Дафа ученици, ние се опитваме да измислим 

начини да спасим хората, за това става дума. 

Както съм казвал, ККП изчерпва номерата, които може да използва, за 

да ни създава проблеми. Те са прибегнали до това да се представят за 

практикуващи и да казват ирационални неща. Управителят на една зала 

веднъж дори ни показа писмо, написано от ККП. Той го намери за забавно и 

каза, че са използвали всякакви схеми и всички са наясно с това. И става все 

по-трудно за ККП да подкупва хора, тъй като парите в джобовете им вече 

намаляват. Казано просто, те вече не могат да ни блокират, дори и с пари. 
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Това е, защото хората знаят – знаят, че „Шен Юн“ са добри – и искат да ги 

гледат. Понякога съм се шегувал, че ако продажбите на билетите някъде не 

вървят добре, защо не се обадите на китайското посолство или консулство? 

(Смях) Кажете им, че ще представяте „Шен Юн“ и че може би те би трябвало 

да се задействат. (Смях) Идеята е, че веднага щом ККП пусне някаква 

пропаганда, опита се да развали нещата или публикува някаква статия за това, 

еха! – всички ще знаят, че „Шен Юн“ пристига и бързо ще дойдат да го 

гледат. (Аплодисменти) 

 

Все още има малко време днес, така че ще ви отговоря на някои 

въпроси. (Аплодисменти) Сега можете да предавате листчета с въпроси.  

 

Въпрос: Дафа се разпространява от двадесет и седем години. В 

началната сцена в програмата на „Шен Юн“ тази година Учителят казва: 

„Слезте с мен на Земята, защото Законът обновява човешкия свят.“ Това 

означава ли, че е започнала нова фаза от Фа коригирането на човешкия 

свят? 

 

Учителят: Едно представление, разбира се, е просто представление. Но 

от това, което се случва, можете да видите, че Фа коригирането на човешкия 

свят наближава бързо. (Аплодисменти) С продължаващите представления на 

„Шен Юн“ хората ще осъзнаят към какво наистина се стреми трупата. По 

подобен начин, когато проведохте парада тук в Ню Йорк, имаше човек, който 

гледаше отстрани и попита: „За какво е това?“ И знаете ли как отговори един 

зрител? И имайте предвид, че това беше просто един обикновен човек. Той 

каза: „Те спасяват света.“ (Аплодисменти) 

 

Въпрос: Нещата сега са по-лесни и по-спокойни в сравнение с преди. 

Така някои практикуващи не използват пълноценно времето си за 

самоусъвършенстване или за повишаване на осведомеността, както са го 

правили преди, и вместо това разходват много енергия за обикновената си 

работа или се фокусират доста върху воденето на по-приятен живот. 

Какво можем да направим, за да се окуражаваме едни други и помагаме на 

всички да продължат да бъдат прилежни? 

 

 Учителят: Пределно ясно е какви са трите неща, които Дафа 

учениците трябва да правят. Правите ли ги? Ако не, тогава се заемете с тях. 

Не бива да мислите, че тези места за повишаване на осведомеността са само 

за нашите по-възрастни дами. Трябва също да знаете, че има много неща, по 

които можете да работите, ако искате. Има неща, които можете да правите от 

своите домове; например дори само да напишете няколко хубави статии 

[които повишават осведомеността] и ги публикувате в интернет, това ще 

окаже влияние. Като Дафа ученици трябва да правите каквото е необходимо.  
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Въпрос: Тази година е двадесетата годишнина на „Минхуей“ 

(Minghui.org). Дафа учениците, които работят по уебсайта, чувстват, че да 

имат възможността да следват Учителя във Фа коригирането през 

последните двадесет години е едновременно привилегия и специална чест. В 

процеса ние бяхме калени, пречистени и прецизно усъвършенствани от Дафа, 

и преминахме успешно през изпитания и трудности. Всеки ученик, вложил 

своето сърце в работата, чувства, че тя е дълбоко удовлетворяваща и 

наистина си заслужава усилието. През последните няколко години броят 

поздравителни картички, получени от нашия уебсайт за Световния ден на 

Фалун Дафа, се е увеличил от десет хиляди на повече от двадесет хиляди. По 

празниците сме толкова заети да преглеждаме и публикуваме получените 

поздравителни картички, че ни е трудно да намерим възможност да изразим 

своята собствена признателност. Бихме искали да използваме този случай, 

навършването на двадесет години от създаването на уебсайта, да 

благодарим на Учителя, че състрадателно спасява всички нас, както и че е 

възложил на нас, учениците, такава свещена мисия и ни помага да се 

развием цялостно. (Учителят се усмихва. Аплодисменти.)  

След като изминаха двадесет години, някои практикуващи, които са 

част от екипа, вече навършиха осемдесет. (Учителят: Да, те действително 

са доста възрастни.) А онези, които започнаха млади, вече са на средна 

възраст. Бих искал да попитам Учителя кога по-младото поколение Дафа 

ученици ще последва стъпките ни и ще поеме отговорностите в „Минхуей“ 

(Minghui.org), както ние направихме навремето? 

 

Учителят: Изглежда, че младите хора имат склонност към амбиции в 

живота, които са нереалистично високи, така че може да им е трудно да се 

примирят с това, което правят. Но като Дафа ученици вие трябва да сте 

постоянни и искрени, каквото и да правите, тъй като вашият е духовен живот. 

Хората в миналото успяваха да станат божества като се подлагаха на девет 

години изпитания, като се въздържаха от всякаква дейност, седейки в 

медитация с лице към стената – и по този начин ставаха божества. Макар част 

от работата ни по спасяването на хора да е самотна, вие поне правите нещо. 

(Аплодисменти) 

 

 Въпрос: Има практикуващи, които напуснаха Дафа след няколко 

години и приеха будизма. Ще имат ли тези хора все още шанс в бъдеще? 

 

 Учителят: Ще имат. Стига да не заемат страната на злото, ще имат 

възможности. (Аплодисменти) Това, което казвам е, че ако сте Дафа ученик, 

на този етап възможностите за вас са малко. Времето, което остава на Дафа 

учениците, е кратко, защото няма да има повече шансове, след като това 

начинание приключи.  

 

 Въпрос: Има няколко души, които твърдят, че са практикуващи, но 

използват обикновени правни средства като съдебни дела и заплахи срещу 
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нашите Дафа асоциации, „Минхуей“ (Minghui.org) и проектите на 

определени практикуващи.  

 

 Учителят: Ще ви кажа, че който прави такива неща, независимо какви 

извинения си намира, върши работата на Дявола! Дафа учениците са обект на 

преследване и се трудят да противодействат на преследването и да спасяват 

хора, а ето ви вас – работите отвътре, за да пречите и обезсмисляте усилията 

им? Не осъзнавате ли колко голям грях е това? Твърдите, че се занимавате с 

духовна практика, но използвате обикновени законови средства, за да 

атакувате духовни въпроси. Обикновените законови средства са 

предназначени за човешките същества, за да се справят с човешки неща. Ако 

вместо да работите усърдно върху разрешаването на привързаностите, които 

не можете да отхвърлите, вие прибягвате към законови средства, което ви 

пречи да се занимаете със своето човешко мислене, тогава вършите работата 

на Дявола. Без значение кои сте, ако мислите да съдите проект на 

практикуващ, Дафа асоциация или човек, или нещо, което включва 

спасяването на хора или самоусъвършенстването, по-добре бързо се 

откажете! Не са останали много шансове, нито много време. А вие трябва да 

поправите щетите, които сте нанесли!!! (Аплодисменти) 

 

 Има хора, които дори са използвали стария китайски израз „да 

разчистиш лошите чиновници около императора“. Мислите ли, че съм 

обикновен човек? Аз съм вашият шифу, вашият Учител. Мислите ли, че не 

разбирам определени неща? Че не съм способен да се справя с определени 

неща? Или че се нуждая вие да „разчиствате“ за мен? Достойни ли сте да 

правите такова нещо? Как може да казвате такова нещо? Аз спасявам вас! Да 

не би да мислите, че вие спасявате мен?! Хората ще кажат какво ли не, щом 

се забъркат със злото.  

  

 Все пак ви давам шанс, така че гледайте бързо да поправите щетите, 

които сте нанесли. Но има още малко време. Така че побързайте! Старите 

сили са ви уловили здраво в хватката си и ви правят ирационални, карайки ви 

да продължавате с тези неща.  

 

 Въпрос: Днес в обикновеното общество е модерно събирането на 

много данни. В Китай инсталират все повече камери за наблюдение, 

използват технологии като автоматично разпознаване на лица и жестове и 

правят всевъзможни анализи на данни. Това представлява ли по-голяма 

заплаха за Дафа учениците, които излизат да раздават материали и да 

информират обществеността, или не трябва да се притесняваме твърде 

много за това? 

 

 Учителят: Дафа учениците имат своите начини. Ако сте праведни в 

действията си, ще има малко намеса. Както винаги съм казвал, няма да има 

проблеми, ако вие самите сте праведни. Но ако правите нещата с човешко 
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мислене или привързаности, ще е трудно да избегнете проблемите – дори ако 

правите Дафа неща. Но наистина ще ви е трудно да отговорите на стандарта 

или на необходимото ниво; тоест, ще е трудно да сте на ниво, ако нямате 

необходимата основа, и тогава възникват проблемите.  

 

 Но като казвам това, също си мисля как всички по света смятат 

китайските продукти за най-лошите, нали? Чувал съм, че от всеки хиляда 

камери, които инсталират, петстотин не работят (смях и аплодисменти) и че 

щом оправят една, се разваля някоя друга. Така че го има и лошото качество 

на продуктите, които те бълват, освен нехайното отношение на хората, когато 

вършат нещата… Както и да е, всичко, което ККП прави, накрая се превръща 

в скандал. Не се ли опитват да накарат света да използва тяхната 5G-

технология? Не след дълго всички ще осъзнаят лошото качество на техните 

предложения, така че това няма да стигне много далеч. Хората бързо ще го 

изоставят. (Аплодисменти) 

 

 Въпрос: Когато съм помагал на съпрактикуващи, които преминават 

през премеждие, включващо сериозна болестна карма, като например да 

споделям своите разбирания с тях на по-дълбоко ниво и да се опитвам да 

пречистя полето на техните измерения, аз самият съм се сблъсквал с 

тежки изпитания, включително физическа и психическа болка, или съм 

попадал в капани, поставени в други измерения, и т.н. Това е нормална форма 

на саможертва, която се очаква да е част от помощта ми, или се случва, 

защото моите способности не са достатъчно силни? 

 

 Учителят: Да се помага на други Дафа ученици да преминат през 

изпитания е отговорност на всеки и е нещо, което трябва да се прави. Добре е 

да се прави. Но ако човекът, на когото се помага, от своя страна не се 

промени и разчита изцяло на чужда помощ, тогава никога няма да се получи. 

Ако с ваша помощ неговите положителни и добри мисли стават все по-силни 

и по-силни, тогава външната подкрепа от вас ще помогне да се постигат все 

по-добри резултати. Ето как стават тези неща.  

 

 Въпрос: Винаги е имало практикуващи извън Китай, които твърдят, 

че „Минхуей“ (Minghui.org) не е подходящ за обикновените хора и отказват 

да го рекламират, и това продължава двадесет години. „Минхуей“ 

(Minghui.org) винаги се е сблъсквал с доста съпротива сред практикуващите 

извън Китай, докато в Китай неговата значимост е широко призната и 

възприета. Опитваме се да измислим начин да разрешим този проблем.  

 

 Учителят: Действително на „Минхуей“ (Minghui.org) има съдържание, 

предназначено да се чете от практикуващи и за споделяне помежду им, и ако 

духовното ниво на човек не е там, за него то няма да има смисъл. Все пак има 

и някои статии, които могат да се споделят с непрактикуващи. Но винаги има 

хора, които правят нещата по-сложни от необходимото. Въпреки че 
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„Минхуей“ (Minghui.org) е форум за нашата духовна общност с обсъждания 

как практикуващите могат да извисят своята нравственост, има и обикновени 

хора, които могат да го разберат.  

 

Хората в този свят са от различен калибър. Има различия дори сред 

обикновените хора, които виждате да вървят по улицата. Някои имат по-

висок морал от другите и гледат на нещата различно от другите. А някои имат 

още по-висок морал и разглеждат нещата дори още по-различно. Някои хора 

имат необикновени сили и в някои случаи свръхестествени способности. Има 

голям брой такива хора и те дори са от различни прослойки. Тези с еднакви 

необикновени сили се свързват едни с други, а онези с по-големи сили са се 

обособили в своя отделна лига и също имат способността да се свързват едни 

с други. Човешкият свят не е толкова прост, колкото си мислят хората. Не 

позволявайте тесногръди разбирания да повлияят на това как виждате света.  

 Въпрос: Моето усъвършенстване е имало възходи и падения. Понякога 

съм привързан да правя неща, които харесвам, като да прекарвам време на 

компютъра, с видео игри или на мобилния телефон, и това е било за сметка 

на усъвършенстването ми. Как мога да контролирам по-добре себе си и да 

продължа да съм прилежен? 

 

 Учителят: Бих искал да ви представя своето виждане за това, което 

хората обикновено наричат „пристрастяване“. Медицината вярва, че 

пристрастяването се получава, когато частта от нервната система, обикновено 

свързвана с пристрастяващо поведение, бъде стимулирана и се развие до 

определена степен. Но не е така. Тогава, какво се случва? С времето тази 

пристрастяваща субстанция се натрупва и формира вътре в тялото ви ваша 

втора идентичност и тя започва да ви контролира. Тъй като е изградена от 

силна привързаност и има вашия облик, тя има също толкова силно желание 

да ви контролира; все пак е изградена от силни желания.  

 

 Това важи и за употребата на наркотици. Някои хора казват, че 

използването на наркотици за развлечение не е кой знае какво и изглежда 

безобидно. И със сигурност хората се чувстват доста добре, когато пробват. А 

ако го направят отново? Няма явен проблем. А още веднъж? Тогава 

самоконтролът им започва да се руши. Но защо е това? Когато тази 

субстанция се вдиша, вътре в тялото ви тя формира много тънка и бледа ваша 

версия. Нужен е само един прием, тъй като тя е изключително отровна. И с 

втория прием тази ваша версия, преди тънка и бледа, става малко по-

наситена. И ще продължава да става все по-наситена с всеки следващ прием, 

като става по-силна и по-упорита. Тя ще има цялостната структура на тялото 

ви, както и мислене, и ще бъде изцяло предизвикана от наркотика, и 

демонична ваша версия. Разбира се, няма да може да прави друго, освен да 

изпитва глад за наркотици. Не може да понесе да е без тях. Това е, защото 



23 

 

вече е жива. И какво става тогава? Както може да си представите, ако спрете 

да използвате наркотици, в резултат на метаболитните процеси в тялото ви тя 

прогресивно ще избледнява, докато накрая умре. Тъй като не иска да умре, тя 

ви принуждава отново да вземате наркотици, за да се подсили. 

 Да прекарвате ненужно време на компютъра или да играете видеоигри 

има същия ефект; идеята е същата. Ако искате да спрете, това нещо няма да 

иска да го направите, тъй като ще умре. Затова то ще направи всичко по 

силите си да ви накара да се занимавате с тези неща. И ако се опитате да не го 

правите, ще пречи на работата или ученето ви, като кара съзнанието ви да ги 

иска. Ако откажете, то може дори да ви накара да правите тези неща в 

сънищата си. 

 Изумява ме колко е лесно човешките същества да бъдат контролирани 

от чужди същества. Човешкото тяло е наистина само съд, изграден от 

храните, които човек е консумирал, и каквото е наследено от родителите. С 

приемането на храна той пораства, но е наистина слаб, защото всеки или 

всичко може да го контролира. Нещата, формирани в други измерения, са 

съзнателни и макар че може нивото им да е ниско, те пак имат способността 

да контролират хората, тъй като човешкото тяло е слабо. 

 Въпрос: Всеки ден хиляди туристи от Китай идват да посетят 

мястото за разясняване на истината в нашия район. Нямаме достатъчно 

налични хора, за да им разясним истината. Но съпрактикуващите в нашия 

район изглежда не осъзнават значимостта на това, а някои казват, че вече 

не е необходимо да повишаваме осведомеността. Някои практикуващи са 

идвали на нашето място, но не са опитвали да разяснят истината на 

хората, а вместо това само са изучавали Фа или са вършели неща на 

мобилните си телефони, докато са били там. Много малко дългогодишни 

практикуващи идват на нашето място, за да помогнат да се повиши 

осведомеността.  

 

 Учителят: Действително, трите неща за Дафа учениците няма да 

приключат, докато Фа коригирането не свърши! Защо някой би си помислил, 

че сте приключили? Как е възможно повече да не е необходимо да се 

разясняват фактите? Как би могло да е добре да не правите това, когато 

толкова много хора чакат да бъдат спасени?! Дори аз ви помагам да го 

правите! Предполага се, че спасяването на непрактикуващи е ваша 

отговорност. [По такъв начин би трябвало да е] – аз спасявам вас, а вие 

спасявате тях. Сега аз дори помагам на вас да го правите, така че ако не го 

правите, Дафа ученик ли сте? Как ще успеете накрая, когато сметките се 

уреждат за последно? На този етап ще е твърде късно за сълзи. 
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 Въпрос: Нашите медии са публикували новинарски статии, които 

предвиждат политическото развитие или възхода и падението на 

политически фигури, като се позовавахме на информация, осигурена от 

анонимни „източници“. В миналото нашите медии имаха доверие на този 

тип „извънредна информация“, която ни се осигуряваше от агенти на ККП, 

но накрая достоверността на вестника беше накърнена. В резултат на това 

обикновените хора имат погрешна представа за нас, тъй като мислят, че 

сме използвани от ККП.  

 

 Учителят: Да, нещата в Хонконг са малко сложни, така че трябва да 

сте предпазливи. Можете да прецените колко добре са се усъвършенствали 

някои хора или какви са като личности по това как се държат. Просто не 

позволявайте личните ви чувства да се намесват. Ако имате добри 

взаимоотношения с някого и затова мислите, че той или тя е доста добър/ра, 

тогава позволявате човешко мислене и усещания да замъгляват мнението ви. 

Вместо това основавайте преценката си на Фа и ще видите какъв е наистина 

човекът, включително какво е самоусъвършенстването му. С един поглед ще 

можете да кажете какъв човек е.  

 

 Въпрос: Моят въпрос е свързан с някои Дафа ученици отвъд океана, 

които бяха депортирани обратно в държавите си, когато дойдоха да 

присъстват на мащабни събития в Хонконг. Това се случва всеки път. 

Емиграционният отдел на Хонконг напоследък е станал по-зъл. 

 

 Учителят: Действително, запознат съм с тези неща и ги следя. Но 

каквото и да става, то не отнема ни най-малко от изключителността на Дафа 

учениците. 

 

 Въпрос: Някои практикуващи самостоятелно сформираха групи и 

отидоха в различни региони да помагат в разпространението на „Шен Юн“ 

и да осигуряват подкрепа, докато трупата има представления там. Членове 

на тези групи често имат сложно минало, а в някои случаи миналото им е 

неизвестно. Повечето нямат препоръки от Дафа асоциацията. Тези 

практикуващи са оказали отрицателно влияние на култивационната среда в 

някои градове, където „Шен Юн“ са имали представления.  

 

 Учителят: Не изглежда да е толкова сериозно. Мисля, че хората би 

трябвало да бъдат насърчавани, когато активно се опитват да помагат в Дафа 

проекти. Ако мислите, че някои хора не са подходящи за тази работа, можете 

да говорите с организатора. И ако това не проработи и наистина е 

необходимо, можете да кажете нещо на ръководителя на трупата на „Шен 

Юн“. Това не е кой знае какво.  

 

 Въпрос: „Епохални времена“ („Epoch Times“) стана платен вестник… 
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 Учителят: Поздравления! (Смях) Хонконгското издание на „Епохални 

времена“ вече се продава във вестникарски будки, което значи, че работи на 

печалба и това е чудесно.  

 

 Въпрос: … въпреки това чух, че ситуацията е доста лоша. Вярвам, че 

целта да се издава „Епохални времена“ е да повиши осведомеността и да се 

спасяват хора.  

 

 Учителят: Не е толкова зле. Ако дори само сто вестника се продадат, 

мисля че ще е постижение. Не е ли хубаво, че „Епохални времена“ са станали 

част от официалната преса? Опитайте се да гледате в перспектива. Колкото до 

повишаването на осведомеността, не е нужно „Епохални времена“ да прави 

това. Могат да го правят другите ни медии. Няма ли също и „Проникновени 

времена“ („Vision Times“)? Може да раздавате тях. Може да се направи много 

с печатните издания, които не се продават по вестникарските будки и може 

дори да се опитате да ги подобрите. Може да публикувате въздействащи 

истории в тези други медии, които да повишат осведомеността. Ще спра тук. 

Подкрепям това развитие на вестника. 

 

 Въпрос: Учителят говори вече над час. 

 

 Учителят: Не е проблем. (Аплодисменти) Няма да ми е приятно да 

отнема от времето ви за обяд, това е. Тук не са останали много въпроси. 

Недейте да ми подавате повече.  

 

 Въпрос: Злата ККП е проникнала в образователната система и 

медиите на Запад, в резултат на което много хора там, включително 

практикуващи, имат много изкривени представи. Това затруднява всички 

нас да спасяваме хора.  

 

 Учителят: Да, донякъде е трудно, но не е толкова сериозно. Просто 

посочете на хората нещата, които идват от комунизма. Нямаме ли 

практикуващи, които имат усещането, че няма какво да правят? Те могат да 

се опитат да работят върху това. 

 

 Въпрос: Открих, че някои обикновени фирми правят и продават 

жълти тениски с думите „Фалун Дафа“, отпечатани върху тях. Продават 

ги на хора, които кандидатстват за бежански статус, а те на свой ред ги 

носят на Дафа събития. Как да подходим към тези фирми? 

 

 Учителят: В някои държави, които приемат радушно емигрантите, 

тези неща понякога наистина заблуждават емиграционните служители. Това 

се случва, защото е трудно да се справим. Можете да говорите с тези фирми и 

да ги информирате какво се случва. Отбележете, че макар да правят пари от 

това, които няма да са много, последствията ще са плашещи. Можете да им 
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помогнете да разберат какъв риск поемат. Но все пак, ако се погледне от 

друга гледна точка, не би ли било плашещо за ККП, ако всички по света 

носеха тениски с надпис „Фалун Дафа е прекрасен“? (Аплодисменти) 

 

 Въпрос: Понастоящем много практикуващи са в сериозни разногласия 

с някои от Дафа асоциациите, а сред тях има дори доста сериозни. Както 

го виждам аз, проблемите, които практикуващите посочват на 

Асоциациите, наистина съществуват, но в същото време Асоциациите 

играят незаменима роля в периода на Фа коригирането. Как трябва 

обикновени практикуващи като мен да гледат на ситуации като тази? 

 

 Учителят: Практикуващите, напуснали Китай съвсем скоро, имат 

склонност да причиняват подобни проблеми. Практикуващите извън Китай 

имат свои собствени начини да се справят с нещата, а местните Дафа 

асоциации служат да напътстват Дафа учениците в най-трудните времена. Те 

знаят как стават нещата извън Китай и как да ги правят, и не е така, както си 

мислите вие! Спрете да се опитвате да настройвате група хора да се опълчват 

на Асоциацията. Не правете такова нещо! Дяволът е във възторг, когато ви 

вижда да действате по този начин. Дафа асоциациите просто осигуряват 

насока, организират групови дейности, уговарят групово изучаване на Фа и 

т.н. Не ги приравнявайте с Учителя, нито очаквайте от тях да бъдат 

божествени същества, които са завършили усъвършенстването си, и са без 

недостатъци. Те просто служат като посредници. Най-напред от вас се очаква 

сами да поемате инициативата да вършите тези неща. Но вие винаги се 

фокусирате върху другите. И разбира се, когато правите тези неща, които 

карат членовете на Асоциацията да изглеждат лоши и да се чувстват 

потиснати, тъй като са все още човешки същества, които се усъвършенстват, 

ако техните човешки емоции се надигнат, те ще се опитат да защитят 

репутацията си, за да могат пак да водят хората. Така привързаностите им 

може да бъдат провокирани. Колкото повече проблеми им създавате, толкова 

повече може да се проявявaт привързаностите им, в който случай не 

създавате ли бъркотия сред собствената ни общност? 

 

 Трябва да помните, че те не са божествени същества или хора, които са 

завършили духовното си пътуване. Те са точно като вас, само че съм им дал 

отговорности и съм ги помолил да правят някои неща. Вие винаги се 

фокусирате върху другите и сочите с пръст. Недейте да пренасяте тук тези 

свои навици от комунистически Китай! 

 Въпрос: Мина дълго време, откакто редакционният екип на „Минхуей“ 

(Minghui.org) публикува известието „Какво трябва да знаят всички Дафа 

ученици“. Но някои практикуващи извън Китай продължават да използват 

приложения, които се наблюдават и контролират от ККП, като си 

измислят всякакви извинения. Смятаме, че всяко напомняне и молба, 
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издадени от редакторите на „Минхуей“ (Minghui.org), служат за тест да 

се види дали практикуващите са способни да се откажат от човешките си 

порядки и онези, които не могат, показват, че не искат да се откъснат от 

човешкия свят.  

 

Учителят: Всички мобилни телефони, компютри и други електронни 

устройства, които носите и са свързани с интернет, служат за 

подслушвателни устройства. Злата ККП не е единствената, която се 

интересува от Дафа учениците. Мога да ви кажа, че в много държави 

интересът е нараснал и ви наблюдават. Може да мислите, че сте просто 

обикновен практикуващ и не вълнувате никого, но когато се обадите по 

телефона, дори неща като приятелско бъбрене, кога сте пазарували и кога ще 

се храните се записват, и те анализират всичко, което могат, за вас. Запознати 

ли сте как подхождат компаниите към търговското разузнаване? Основава се 

на тези неща. Стига да носите със себе си мобилен телефон, те вече са 

научили много за вас.  

 

 Въпрос: В Китай адвокатите, които имат смелостта да защитават 

законовите права и интереси на Дафа ученици, продължават да бъдат 

потискани. За много практикуващи, които са били незаконно арестувани или 

преследвани, е трудно да наемат адвокат. Дали тази ситуация е била 

причинена от това, че разчитаме прекалено на адвокати? Как да се справим 

с този проблем? 

 

 Учителят: Подходете, както смятате, че е най-добре. Ако ви кажа как 

да се справите с това, ККП ще ви изпревари. Използвайте мъдростта си, за да 

се справите. 

 

 Въпрос: Напоследък един практикуващ преживява сериозно изпитание 

в своята практика и се наложи да напусне проекта, по който работеше. 

Всички други практикуващи имат много отговорности и са изключително 

заети с работа по своите проекти. Макар че много искат да помогнат на 

този човек да преодолее своето изпитание, на тях понякога им липсва време 

и енергия. Как можем да уравновесим тези неща, за да му предложим повече 

помощ? 

 

 Учителят: Каквото и да се случва във вашето усъвършенстване, то е, за 

да работите върху себе си. Ако отговорех на въпросите ви и ви кажех какво 

да правите, бихте избегнали теста си. Нещата може да са трудни, виждам го, 

но с тях е предвидено да се заемете вие и вие да намерите решение. 

Предизвикателствата, пред които се изправяте, докато взаимодействате с 

другите, невинаги са отрицателни; те имат и своите положителни страни. Не 

бихте ли се съгласили, че когато се появи проблем, това е възможност за вас 

да се подобрите в самоусъвършенстването, като се справите с него както 

трябва? 
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 Понякога координаторът на някой регион или на някой от проектите ни 

настоява да ме види, но аз не искам да се срещна с него или нея. Понякога 

координаторът на някой регион иска да ме види и понеже е координатор се 

предполага, че трябва да се срещна с него. Но понякога си мисля – ако не се 

срещна с него, може да не е разбираемо, тъй като той е координатор; но ако 

трябва да се срещна с него, аз наистина не искам да го правя! Знаете ли защо? 

Защото когато се срещнем, щом ви дам отговор на какъвто въпрос или 

проблем повдигнете, вие напълно ще сте избегнали теста си. Но ако просто 

мълча, когато се срещнем, това също не би имало много смисъл, нали? Вие се 

занимавате с духовна практика, така че не може винаги да се отнасяте към 

мен, Учителя, като към по-горно ниво ръководител или нещо подобно, и да 

идвате при мен за инструкции. Аз ръководя само вашето духовно развитие; не 

съм ваш началник. Наистина трябва сами да решите как да преодолеете 

проблемите, които изникват в това, което правите. Да намирате добри 

решения и да работите по нещата е част от вашето духовно пътуване и то ще 

се превърне във вашата величествена добродетел. 

 Това, по което работите, само по себе си не е самоусъвършенстване. 

Дали е бизнесът, който притежавате, вашите Дафа проекти или каквото и да 

вършите – те самите не са усъвършенстване. Това, което прави нещо  

самоусъвършенстване, е отношението, което имате към него и начинът, по 

който се отнасяте към и разрешавате проблемите, а именно като прилагате 

стандартите за един практикуващ Дафа ученик! Но когато сметнете нещо за 

предизвикателство, вие си мислите, че е по-добре да ме попитате как да се 

справите, или искате да ме попитате дали правилно сте се справили с нещо, 

така че продължавате да искате аз да извървя част от вашето духовно 

пътешествие, която вие трябва да извървите. Така че в такива случаи, когато 

се срещна с вас, докато вие сте щастливи да ме видите, не осъзнавате, че 

трябва да се преструвам на щастлив, а всъщност съм истински притеснен от 

това. (Учителят се усмихва.) 

 

 Това е, защото, както знаете, духовното развитие настъпва сред 

незнание; когато не знаете дали сте постъпили добре или не в своето 

усъвършенстване, вие пак трябва да продължите и ще е по този начин през 

целия път до деня, когато вашето усъвършенстване е завършено успешно. 

Това е, защото се зачита за самоусъвършенстване само когато не сте изцяло 

сигурни дали нещо е правилно или не, и все пак продължавате напред според 

своята собствена преценка. Така че, ако ме попитате и получите отговор, 

тогава не се зачита. И няма ли тогава направеното от вас да е било напразно? 

Има също хора, които [оправдават желанието да ме видят, като] си мислят: 

„Няма да питам нищо, просто ще съм щастлив да видя Учителя.“ Но щом ме 

видите и това успокои съзнанието ви относно нещо, извършваното или вече 

направеното от вас не се зачита.  
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 Летвата е вдигната високо, тъй като сте Дафа ученик. Когато хората в 

миналото седяха с години, медитирайки с лице към стената, с кого са се 

съветвали? Въпреки че просто седяха там, съзнанията им не си почиваха и се 

появяваха всякакви умствени премеждия или тестове, за да се види как ще се 

справят с тях. Те не са имали с кого да се съветват. За вас летвата е вдигната 

още по-високо по естествен начин, тъй като те са практикували единствено за 

своето собствено духовно съвършенство, докато вие сте натоварени с 

огромната отговорност да спасявате съзнателни същества. Вие сте Дафа 

ученици и нивото, което трябва да достигнете в своята практика, би трябвало 

да надминава значително техните нива. Така с това идват по-високи 

изисквания към вас. В ранните години старите сили се опитаха да ме 

принудят да отида на Северния полюс – знаехте ли това? Те не искаха да се 

срещам с вас и не искаха да можете да ме намерите. 

 Въпрос: Аз съм координатор в медиен проект. Много млади хора се 

присъединиха към нас напоследък, а имаме и някои по-възрастни ученици. Те 

работят усилено, но уменията им не са се подобрили значително. Трябва 

ли… 

 

 Учителят: Питате ме дори неща, свързани с работата. (Учителят се 

смее.) Наистина гледате на мен като на ваш началник.  

 

 Въпрос: Какво могат да направят учениците, за да намалят възможно 

най-много Вашето бреме? 

 

 Учителят: Не е нужно да се тревожите за това. Това не е нещо, на 

което който и да е от вас е способен. Нищо не можете да направите, а аз дори 

не мога да ви кажа за нещата, с които се сблъсквам. Преди съм казвал: „На 

високите места е самотно.“ Но не е каквото вие бихте си представили – като 

това, през което минава един високопоставен служител, че не може да излее 

сърцето си пред никого – най-много да се чувства малко самотен и толкова. 

Аз трябва да понасям просто огромен натиск, както и трудностите на всички 

съзнателни същества. (Аплодисменти) 

 

 Въпрос: Когато анализираме новините, как трябва да подхождаме 

към теми, свързани с настоящия режим и с търговската война между САЩ 

и Китай? 

 

 Учителят: Злата ККП преследва Фалун Гонг, нали? Тогава я 

разобличете и нека всички научат за ужасяващите и грозни неща, които е 

направила. Нищо, което порочният режим на Партията прави, не е законно и 

това е изворът на всички проблеми в обществото. Никой мислещ трезво човек 

не би искал да се свързва с нея. 

 



30 

 

 Въпрос: Щом някой практикуващ се натъкне на проблеми като 

физическо премеждие или друг вид, другите практикуващи винаги казват: 

„Трябва да има нещо нередно от негова страна“ и се полагат усилия да му 

помогнат да намери каква е грешката от негова страна.  

 

 Учителят: Нека го кажа по този начин: ако един Дафа ученик се 

изправи пред някакво премеждие или отделяне на карма, със сигурност има 

причина за това и той трябва да се опита да намери проблема в себе си. И със 

сигурност, след като намери причината и веднага се подобри в това 

отношение, нещата веднага ще се променят към добро, в положителна насока. 

Но някои хора не искат и да чуят, когато се посочат недостатъците им. И това 

е особено вероятно, когато практикуващият преминава през премеждие и 

страда. Ако освен това му кажете: „Ти определено имаш проблем“, ще му е 

още по-трудно да го приеме и може да не иска да го чуе. Така че, ако случаят 

е такъв, нека се опитаме да бъдем малко по-съобразителни в подхода си.  

 

 Въпрос: Има няколко екипа, оглавяващи разследвания на отнемането 

на органи от живи хора и усилия да се повиши информираността за това 

сред влиятелните слоеве на обществото. Бихте ли ни казали дали тези 

усилия трябва да се координират цялостно? 

 

 Учителят: По-добре е да обсъдите това и да го решите помежду си. 

Използвайте стратегията, която смятате за най-ефективна. Но да вършите 

нещата отделно, като всяко усилие оказва влияние някъде, също може да има 

ефект. Както и да е, вие решавате. Който и подход да използвате, е добре.  

 

 Въпрос: В международен план има значителни промени, а ситуацията 

в Тайван изглежда доста сложна и объркваща. Може ли Учителят да каже 

няколко думи на учениците в Тайван? 

 

 Учителят: Добре, нека бъдат няколко думи. (Смях, аплодисменти.) 

Вашето най-голямо притеснение е дали ККП ще си върне Тайван, нали? Мога 

да ви кажа, че това щастие не е отредено за ККП. (Аплодисменти) Колкото до 

това какво ще стане, когато ККП си отиде, това е нещо, което вече отдавна е 

било планирано от божественото. Щом зловещата ККП изчезне от пейзажа, 

никой няма да се опитва да налага нищо [на Тайван]. И тогава, ако хората [от 

Тайван и континента] искат да се обединят, ще могат; ако не искат, тогава не 

са длъжни.  

 

 Но тези неща не ме засягат лично. Това, за което мисля, са хората по 

целия свят. Искам да спася, да избавя всички – независимо от тяхната 

народност или регион. Същото би трябвало да важи и за Дафа учениците. Не 

гледайте с пренебрежение на определени хора, нито се възгордявайте пред 

други. Макар хората да са от различни народности и външният им вид да не е 
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еднакъв, мнозинството са с божествена същност. Хората днес са различни в 

сравнение с преди.  

 Въпрос: В тази интернет епоха подвеждащите новини са навсякъде и 

често е трудно да се различи кои са истина и кои не. Ще бъде ли замъглена 

преценката на хората от фалшиви новини при предстоящите през 2020 г. 

национални избори в Тайван и САЩ? 

 

 Учителят: Упадъчните неща са често срещани в този тревожен свят и е 

трудно да се постигнат добри неща. Ето как стоят нещата в един тревожен 

свят. Много хора не очакваха Тръмп да бъде избран на последните щатски 

избори, но го избраха. Някои хора вярват, че нещата трябва да се случат по 

определен начин, но после те се оказват различни. Винаги съм казвал, че 

божествените същества контролират човешките дела и че те имат решаващия 

глас. Но ако говоря прекалено много за това или навляза в конкретика, това 

може да повлияе негативно на нашето спасяване на хора, затова няма да се 

задълбочавам. 

 

 Въпрос: За последно видях семейството си в Китай преди повече от 

десетилетие. Бихте ли ми казали дали през следващата фаза ще има 

възможност да се върнем в Китай и да ги видим? 

 

 Учителят: Моят подход към Дафа учениците е да позволя на някои от 

човешките ви привързаности да останат с цел да се спасяват хора и по този 

начин вие можете да живеете в този обикновен свят. Ето защо да имате мисли 

като тези не се счита за привързаност, тъй като всеки иска да види 

семейството си. Искате от мен да потвърдя, че ще имате възможността да ги 

видите, но не би било уместно да разкрия това, нали? (Учителят се 

подсмихва.) И това е, защото вие все още трябва да се усъвършенствате. По-

рано започнах, като говорих за настоящото състояние на нещата. Можете да 

кажете, че нещата се променят бързо и когато времето на злата Партия 

изтече, тя бързо ще се разпадне – много бързо. (Аплодисменти) Когато 

приливът идва, той се надига и отнема известно време, преди да достигне 

връхната си точка. Но когато се отдръпва – фшшш – става много бързо. 

(Учителят се смее, аплодисменти.) А злосторниците няма да са способни да 

избягат, независимо колко се стараят.  

 

 Въпрос: Около десет хиляди Дафа ученици от целия свят присъстват 

днес и изпращат най-добри пожелания на нашия велик и състрадателен 

Учител! 

 

 Учителят: Благодаря на всички ви! (Топли аплодисменти.) 
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 Въпрос: Понастоящем много координатори казват, че някой 

практикуващ „има проблеми“. Щом тази забележка бъде направена, 

неговото положение в общността ни може бързо да се промени. И като 

прави подобни забележки, координаторът може дори да отнеме правото и 

възможността на практикуващия да участва в проекти.  

 

 Учителят: Нашите координатори не би трябвало да правят прибързано 

подобни коментари. Дори наистина да откриете, че един практикуващ има 

някакъв проблем, би трябвало дискретно да го наблюдавате, без да говорите 

на всеослушание, освен ако не стане наистина необходимо. Но някои 

практикуващи действително изглеждат малко странни и вършат нещата по 

свой собствен начин, независимо какво може да мислят или казват другите. 

Ако случаят е такъв, в самоусъвършенстването и в ежедневието си трябва 

често да опитвате да погледнете към собствените си действия и как се 

справяте в практиката си, да се сравните с другите и да помислите дали 

поведението ви не е прекалено странно или крайно, или дали не сте склонни 

към прекалена независимост. Когато сте извън Китай и в този специален 

времеви период е вероятно да оставите у хората впечатление, че сте малко 

извън нормата. Така че [и координаторите, и практикуващите] трябва да 

обърнат внимание на това, което коментирах.  

 

 Многократно съм подчертавал, че практикуващите, които са излезли от 

Китай, наистина трябва да внимават за тези неща. Наистина не е уместно да 

действате и да вършите неща по тези причудливи и странни начини, и да 

бъдете толкова крайни. В китайското общество, дори в телевизионните 

сериали, хората винаги заговорничат един срещу друг. Но в другите държави 

няма да видите това. А в Китай литературните и други творби обикновено 

описват хора – както обикновени хора, така и мошеници – да заговорничат и 

сплетничат един срещу друг. Това се вижда навсякъде – в изкуството и в 

забавления като романи, телевизионни сериали и филми. Сякаш хората нямат 

какво по-добро да правят – винаги кроят планове едни срещу други и хората 

смятат, че един сериал или филм е добър, ако хората в него унищожават 

съперниците си по задоволителен начин. Ето какви са станали съзнанията на 

хората там. Те гледат на нещата по изкривен начин. Така че наистина трябва 

да бъдете особено внимателни за тези неща, ако искате да се промените.  

 Аз съм изпитал какви бяха хората преди, по време на Културната 

революция. Бях свидетел на промените в китайския народ на всяка стъпка по 

пътя и съм ги видял ясно. Винаги съм бил различен от обикновения човек в 

това, че не се увличам по най-новите тенденции и никога не съм приемал 

което и да е от различните движения на Партията. Винаги съм бил наясно и 

съм виждал нещата на Партията такива, каквито са. На светските хора им е 

трудно да бъдат със силно самосъзнание, тъй като имат склонност да се 

оставят на течението. Затова бих предложил внимателно и безпристрастно да 
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погледнете себе си, да не се държите по краен начин и да не бъдете причина 

хората да ви мислят за странни. Ако направите това, проблемите между 

практикуващите няма да бъдат чак толкова сложни.   

 На дългогодишните практикуващи, живеещи от дълго време извън 

Китай, им е почти невъзможно да работят заедно с тези от вас, които наскоро 

са дошли от континента. Макар самите те да са дошли от Китай преди 

години, хората, напуснали Китай в онези времена, са били различни. 

Днешните китайци са се превърнали в нещо различно, а практикуващите, 

които от дълго време живеят извън Китай, са озадачени какво се случва.  

 Ще спра тук за днес. Титлата „Дафа ученик“ е специална. Тя е нещо, 

което никога не е съществувало досега, от зората на сътворението. Нито пък 

някога е съществувало Фа коригирането на космоса. Преди, ако вече не е 

достатъчно добър, космосът просто би бил унищожен, а после би бил 

сътворен нов космос. Както знаете, божествата имат силата да сътворят нещо 

само с мисълта си за него. Но при един нов космос единственият проблем е, 

че първоначалните животи и най-доброто от това, което се е случило през 

всички тези дълги векове, би било изгубено. Всичко ще изчезне, нещата ще 

бъдат създадени наново и когато всичко отново мине през такъв процес, е 

трудно да се каже дали нещата ще са такива, каквито са били. Затова 

почувствах, че ще е срамота всичко това да бъде изгубено. А всички тези 

животи все пак бяха създадени от Божественото и така, от състрадание, 

Божественото пожела те да продължат напред и се зае да направи това.  

 С други думи, това е нещо безпрецедентно. Никога, от зората на 

времето до днес, в космоса не са се случвали огромни и великолепни 

промени, както става сега при Фа коригирането, нито пък някога е имало 

Дафа ученици. Учителят създаде тази величествена възможност и ви доведе 

до тази историческа епоха. Стремете се да се усъвършенствате духовно, 

давайте най-доброто от себе си да покажете на какво сте способни, докато се 

стремите да спасите всички животи, и опитайте да се справяте дори още по-

добре! 

 Благодаря на всички ви! (Дълги, ентусиазирани аплодисменти.) 

---------- 

(Преведено от версия на Жълтия екип, подлежи да подобрение. Дата на 

тази версия: 18.11.2019 г.) 

  


