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Добър ден!
Сред седящите тук има хора, които дойдоха тук направо от сингапурската Фа
конференция, хора, които бързаха да дойдат тук от други страни и региони, както и нови
ученици. Основната цел да провеждаме Фа конференции е всеки да заимства от
преживяванията на другите, за да открива собствените си недостатъци, така че да можете
заедно да се подобрявате в самоусъвършенстването. В същото време това събитие само
по себе си е повод за разпространение на Фа.[1] Всичко, което искаме да направим, е да си
дадем възможност да се усъвършенстваме и подобряваме – по никакъв начин това не е
свързано с формалности. Така че в бъдеще винаги, когато провеждаме Фа конференция,
трябва да се придържаме към този принцип, така че истински да помогнем на нашите
ученици да напредват. Трябва да подсигурим това, преди да можем да провеждаме такива
конференции. Твърде много конференции за споделяне на опит много често лесно ще
доведат до един вид състезание, където вие действате по един начин, аз действам по друг
и т.н., като всеки се придържа към човешкия манталитет. Така няма да се получи. Всички
ние трябва да изхождаме от Фа и да провеждаме конференции като тази изцяло за
самоусъвършенстването на учениците.
Доста от вас в публиката са дългогодишни ученици. Наистина съм щастлив да видя
всички вас. Вие наистина се подобрявате удивително бързо по пътя на
самоусъвършенстването. Все още не можете да видите промените в себе си, но промените
са огромни. Ще бъдете в състояние да се уверите и да го видите в недалечно бъдеще. Така
че аз съм наистина доволен.
През този период, в който се усъвършенствате, слушайки Фа, който преподавам на Фа
конференциите, и непрекъснато изучавайки „Джуан Фалун“ в дълбочина, можете да
видите много различни проявления на истината и придобивате различно и по-дълбоко
разбиране за Фа. Наред с това бих искал да обсъдя с вас допълнително процеса на вашето
самоусъвършенстване и концепцията за друг вид космическа структура. Първо ще
поговоря за един друг вид космическа структура. Тук има нещо, което първо трябва да
обясня: космосът всъщност е изграден от Фа. Така че целта на моето обсъждане на
космоса определено не е, за да тласна съвременната наука към някаква по-висока сфера и
не ви се казва като някакъв вид познание. То е, за да ви позволи да се усъвършенствате.
Това е, защото то върви ръка за ръка с Фа. Целта е да достигнете различни сфери чрез
самоусъвършенстване. Тоест вие следва да се върнете към местата в различните сфери,
където сте били създадени, да се върнете към различните нива и сфери в космоса. Този Фа
е толкова необятен, колкото голям е космосът и това е концепция, все още непозната за
вашето съзнание. Днес ще говоря от друг ъгъл и ще видя дали вашето мислене може да го
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проследи.
Ще поговоря първо за космоса. Да се говори за космоса, казано другояче, е всъщност
да се дискутира материята или разбирането за материя. Независимо колко напреднала е
съвременната наука, разбирането ѝ за материята все още е изключително повърхностно.
Дори не си заслужава да се споменава, когато се сравнява с целия космос – те не могат да
бъдат сравнени. Знаете, че съм казвал, че космосът е съставен от елементарни частици. А
от какво са съставени елементарните частици тогава? Това трябва да бъде обяснено по
специфичен начин. В концепцията за различните слоеве космически тела (не за
различните слоеве вселени) колко големи са космическите тела? Пространството на дори
само едно космическо тяло е изключително голямо. И все пак не е като да има
закономерност, според която едно космическо тяло се състои от някакъв среден брой
слоеве вселени. Някои се състоят от повече от десет хиляди слоя вселени. Има и такива,
които са съставени от над 100 милиона слоя вселени. Тази концепция е изключително
обширна. Така че всяко космическо тяло е невъобразимо обширно космическо
пространство.
Когато хората говорят за концепцията за вселената, те говорят основно в рамките на
пространството от броя галактики, които хората могат да разпознаят. Пространството,
което съвременната наука може да наблюдава, е само малката вселена, за която говорят
хората. Нека взема Земята като отправна точка. Започвайки от тази малка вселена, три
хиляди малки вселени от нашия размер съставят втория слой вселена. Тогава, три хиляди
вселени, всяка с големината на втория слой вселена, съставят третия слой вселена.
Помислете всички: увеличението е доста голямо. И все пак, това е да се говори за
разширяване от една гледна точка. Но в тази вселена има не само една частица с размера
на Земята. Частици приблизително с размера на нашата Земя са разпръснати из цялата
вселена и са безбройни. Току-що говорих за увеличението на вселената от гледна точка на
една-единствена частица. В действителност частици с този размер са разпръснати из целия
космос. Те са във всичко и навсякъде. Всички те имат такава система на разпростиране,
обхващаща от големи до малки, от малки до големи. За човечеството дори този слой
малки вселени е огромен. Броят на планетарните частици с различни размери в него е
неизмерим. Защо? Защото въпреки че Буди, Богове и Даоси от много високи нива имат
поглед върху всичко, никой не е мислил да брои прашинките. Планетите в едно огромно
космическо тяло действително са като прашинки, носещи се из космоса.
Така три хиляди вселени с този размер непрекъсното се умножават и разширяват
обхвата; те непрекъснато се умножават и разширяват системата. В приблизително
хилядния слой е достигната границата на системата на това първо космическо тяло. Но
дори това пространство не е единствено: в обширния космос то все пак е частица и
частици от това ниво също така изпълват огромния космос. Отвъд пространството е
състояние на пълна празнота. И точно колко празно? Ако някоя субстанция от тази
система навлезе в него, би било като да се самоунищожи. Това е, защото всяка субстанция
в рамките на тази система има живот, характерни черти и мисъл. Да навлезе в такава
микроскопична празнота би било като частицата да не може повече да поддържа мисъл и
живот. Тя моментално би се разпаднала. С други думи, всичко, което попадне в нея, би се
разпаднало. Обяснението на концепцията по този начин я прави по-лесна за разбиране от
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нас. Отвъд това пространство на празнота обаче в действителност има и други космически
тела с още по-големи размери. Но все пак, животите от тази сфера не могат да направят и
една крачка натам, тъй като съществуват фактори от дори по-микроскопично естество на
повече и дори още по-микроскопични нива. Но там, в дори още по-големите пространства
концепциите за материя и живот в онова космическо тяло са различни – концепцията за
материя вече не съществува. В рамките на космическите тела броят на слоевете вселени не
е същият, но всяко едно космическо тяло е съставено от най-микроскопичните и
елементарни частици. И всички елементарни частици са образувани от характеристиката
на космоса – Джън, Шан, Жен.
Концепциите, за които говоря тук, са наистина сложни. Трябва да внимавате, тъй като
човешкият език действително е ограничен. Например най-големите частици материя на
дадено космическо тяло също така са превърнати в слой частици от този размер от
безкрайно малките частици в собствената му система. Тя се нарича хоризонтално
композирана система от частици. Тоест частиците на една субстанция не са съставени
само от вертикална микроскопична система, но в същото време самите те са съставени от
субстанции – от микроскопични до по-големи и още по-големи – в своя собствена
система. С други думи, различните по размер частици във всяко ниво от тази система са от
своя страна системи, съставени от микроскопични субстанции. И частици от различни
размери на всяко ниво от тази система изпълват всичко. Така нейните частици с различни
размери образуват също и хоризонтални композиционни схеми. Нейните най-елементарни
частици и нейното ниво от най-големи частици са доста отдалечени едни от други.
Тогава кое, в края на краищата, е най-първичната материя? Това е вода. Но водата, за
която говоря, не е водата от нашето обикновено човешко общество. Нито пък е водата от
реките, потоците, езерата и океаните, които съществуват на различни нива. Тази вода е
това, което създава цялата материя и животи на едно космическо тяло на дадено ниво.
Може да я наречете „първична материя”... [всъщност] може да я наречете единствено
първична материя. И този вид вода се различава от понятието за вода, което имаме в
измерението на обикновените човешки същества. За да бъдем точни, тя би трябвало да се
нарича „неподвижна вода”, тъй като не се движи. Тя е напълно спокойна и неподвижна.
Тя няма да се накъдри или разплиска, ако хвърлите нещо в нея.
Сега, когато говорим за вода, нека най-напред да поговорим за водата в човешкия свят.
Можем да вземем пример от светската наука. Както знаете, в нашето обикновено човешко
общество съвременните учени твърдят, че има органични и неорганични субстанции.
Всъщност това са само разбирания, ограничени до това измерение. Материята не е
изградена само от субстанции от това повърхностно измерение. Обикновено учените
класифицират като „органични субстанции” нещата, считани за живи в това измерение –
дървета, цветя, трева, растения, животни и човешки същества. Те всъщност са направени
от водата в това измерение. Вие знаете, че водата съставлява повече от деветдесет
процента от тялото. Тоест ние хората сме съставени от водата в това измерение. Преди
съм споменавал, че водата може да създаде всички неща. Просто съвременните учени не
могат да го проумеят. Все пак, [както знаете] с водата от това физическо измерение
зеленчуците могат да растат. Когато един зеленчук се стиска в ръка отново и отново,
накрая няма да остане нищо, освен малко хлорофил. И ако хлорофилът се третира по
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специален начин, ще остане само вода. С други думи, всичко от това измерение, което
хората считат за органични субстанции, всъщност произлиза от водата на това измерение.
Това означава, че водата образува и създава всичко.
Така че нека ви кажа: така наречените неорганични субстанции в действителност са
създадени от вода на по-високо ниво. Но съвременната наука не може да го приеме и
затова мисли, че тези субстанции не са живи. Но в действителност те са живи. Тяхната
форма на съществуване е доста по-различна от това, което съвременната наука може да
приеме. Хората никога няма да признаят тяхната форма, ако съвременната наука
продължава да се развива с настоящите си понятия. В древни времена в китайските
кръгове на самоусъвършенстващите се имаше поговорка: „Безсмъртните са толкова
могъщи, че могат да хвърлят скала в уок и да извлекат вода от нея.“ Звучи като шега, но в
действителност не е шега. В цялото пространство на това космическо тяло, към което тази
вселена принадлежи, най-фундаменталният произход на всеки обект е вода. Каква е помикроскопичната вода? И каква е още по-микроскопичната вода? Невъобразимо е, няма
как да си го представите. Затова казах, че то може да остане само като идея за вас.
Това, което току-що казах е, че частиците от различни нива всички имат един найфундаментален, най-първичен елемент. Но тези частици като цяло имат и вертикални, и
хоризонтални подредби. То е като да се започне от Земята, на която сме: такъв и такъв
брой галактики съставят една вселена и тогава такъв и такъв брой вселени образуват
вселена от по-голяма величина. Ние приемаме Земята като отправна точка, защото ние,
човешките същества, сме тук и аз съм тук, преподавайки Фа. Затова вземам Земята като
отправна точка. Но Земята не е отправната точка за всички субстанции в тази вселена. Ние
мислим, че всички субстанции, които виждаме около себе си, са най-обективно
съществуващите. Когато преподавах Фа в миналото, за да не обърквам всички, аз казах, че
те са субстанциите от най-ниско ниво. Но в действителност те не могат да бъдат
разглеждани като единствения вид материални субстанции. Може да ги наричате
„елементарна материя”. Можем да използваме други термини да ги назоваваме. Има още
свръхматерия, свръх-свръхматерия, дори още по-свръх-свръхматерия...
Земята заема централно място в измеренията на тези Три сфери. Тя е в центъра
вертикално, хоризонтално и по отношение размера на частиците. Тогава там също
съществуват субстанции, чиято маса е дори по-голяма от тази на нашата Земя. Това не е
този вид маса, която съм разисквал преди, където атомите или атомните ядра образуват
неща с голяма маса – не е тази концепция. Това са все субстанции, които човечеството
може да разпознае. Това, за което говоря, е свръхматерия – нещо, което изобщо не е
субстанция от човешкото измерение. Тя превъзхожда субстанциите от това измерение по
отношение на своите частици и своето повърхностно композиционно състояние. Така че
базовата точка на най-голямата свръхматерия е краят на Трите сфери и също така базовата
точка на най-малката материя е на ръба на Трите сфери. Човешкото измерение, или
базовата точка на материята, която човечеството познава, се намира между големите и
малките субстанции. Ако наричахте всичко в това човешко измерение „материя”, тогава
нещата в Трите сфери, които са по-малки от субстанциите в човешкия свят, могат да бъдат
наричани само нематерия, а онези дори още по-малки субстанции биха били наричани ненематерия и така нататък, докато бъдат достигнати най-малките частици в Трите сфери.
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Това е, което имах предвид, когато преди съм казвал, че концепцията за голямо и малко
във вселената не е, както я разбират обикновените хора.
И космосът като цяло е същият. Всички частици са живи – те имат живот. Така че
помислете всички: вселената също е жива, независимо колко голямо е пространството ѝ.
Но в границите на едно космическо тяло има многобройни, неизброими частици от
различни размери, всяка съществуваща като отделна жива единица. Колко слоя небеса
има в този космос? Колко слоя от вселени има той? Колко слоя космически тела има?
Никое същество вътре в него не може да прецени колко обширен и сложен е космосът.
Концепцията за космическото тяло, за която говорих, включва десетки милиони слоеве
вселени и все пак то е само прашинка в огромното тяло на безкрайния космос. То също е
една малка частица. Ако можехте да се втурнете към много, много отдалечено място и да
погледнете назад, щяхте да видите, че е по-малко, отколкото изглежда една песъчинка за
човешко същество. Като го гледате от по-далеч, то ще изглежда по-малко от прашинка.
Като го гледате от още по-далеч, вие вече не бихте могли да го видите. Точно сега го
обяснявам отново и отново, но казано по-просто, целият космос изглежда е изграден от
частици, съставени от частици, и частици, съставени от частици. Но в действителност, ако
го погледнете от още по-широка перспектива, той не е изграден от частици. Няма думи за
него и това не може да бъде казано на човешките същества.
Човешкият начин на мислене винаги e ограничен. Когато казах, че частици съставляват
частици, се поведохте по опростена логика, което всъщност не е уместно. Сложността на
структурата на космоса не може да бъде ясно обяснена като се използва човешкият език.
Още повече, мисли, време, пространства, форми на живот... всичко се променя след
напускане на нашето измерение. Особено когато времепространствата станат различни,
има големи различия между частиците. Например знаем, че между планетите има
разстояния, които са доста големи. Но знаете ли, че нашите тела, дървото, въздухът,
водата и т.н. всички са съставени от молекули, че молекулите също са едно ниво от
частици и че това ниво от частици е непосредствено до планетите? Тоест молекулите са
най-големите частици, които са по-малки от планетите. Атомите са най-големите частици,
по-малки от молекулите. Когато разстоянието между молекулите и атомите се разглежда с
човешки понятия, смятаме, че те са доста близо едни до други, почти без разстояние
между тях. Но ако влезете в тази сфера, бихте открили, че това измерение също има свое
собствено време и състояние, както и че е изключително обширно и просторно измерение.
Всяко ниво е такова. Позиционирани между молекулите и планетите, ние чувстваме, че
космосът е огромен. Но ако стояхте вътре между атомите и молекулите, бихте
почувствали, че онова космическо пространство е дори по-голямо от това тук. С други
думи, трябва да се приспособите към състоянието на неговото време и пространство, за да
го разберете.
Като разисквам този въпрос точно сега, казвам на всички, че докато вие виждате
огромни разстояния между планетите, разстоянията между молекулите – които са близки,
погледнати с нашите човешки представи – всъщност са наистина далечни. Частиците
могат да образуват безброй същества, включително нас, човешките същества, различни
видове животни, различни растения, дърво, цимент, стомана и желязо, както и въздухът, в
който живеем. Споменах, че човешките същества в действителност живеят в купчина
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пръст. Знаем, че червеите пълзят в пръстта. Но знаете ли, че боговете гледат на нас,
хората, по същия начин – че човешките същества се ровят в пръстта? Защо е така? Ние,
хората считаме, че пръстта си е пръст, но боговете виждат всички молекули – тоест
молекулите в Трите сфери – като пръст, и то като най-грубата и мръсна субстанция. Те ги
разглеждат като пръст и те наистина са пръст. Така че помислете всички: как тези богове
гледат на тази вселена и на света? Въздухът е съставен от молекули и цялата обкръжаваща
среда, която съществува около вас, е съставена от молекули. Водата в това измерение
също е изградена от молекули, както е дори въздухът. Боговете виждат молекулите като
пръст, така че вие сте напълно погребани в пръст и човешките същества се ровят из
пръстта – човешките същества просто живеят в такава среда. Като го обяснявам по този
начин, може би ще разберете защо в западната религиозна традиция Йехова или Исус
учат, че Бог създал човека от кал, нали?! Всъщност, на Изток се казва, че Ню Уа[2] e
създала човешките същества от кал. Това обяснение би трябвало да го направи по-лесно за
разбиране от вас. Боговете в действителност виждат всички частици на материята от това
измерение като почвен прах или пръст. Това наистина е така.
Току-що казах, че частиците могат да формират всичко в едно измерение.
Космическите тела са обширни и процъфтяващи. Колкото по-микроскопични са
частиците, които изграждат един свят, толкова по-красив и великолепен е той. В
действителност още по-големи частици могат да образуват още по-големи космически
пространства и още по-големи животи. Докато на нас, човешките същества, тези планети
ни изглежда да са твърде далеч една от друга, те изглеждат доста близо една до друга в
очите на по-големи същества; почти по същия начин човешките същества възприемат
разстоянията между молекулите. Тогава би ли могло това, което човешките същества
виждат между планетите, да бъде част от тялото на някое същество? С други думи, би ли
могло това да изгради един още по-голям живот?! Това наистина е същата идея. Преди се
е говорело, че има гиганти и джуджета. Няма значение дали обикновените хора казват, че
те съществуват или не – аз преподавам с оглед на принципи. Само че времената са се
променили. С напредването на историята до този етап, трябваше да се придържам към
историческите и културни изисквания на този времеви период. Така че това причини
днешното общество да стане такова. Хората вече не вярват на това, което не могат да
видят или изпитат. И колкото повече не вярват, толкова по-малко им е позволено да
узнаят истината. Това е, защото човешките същества са станали безразсъдни. А човешката
липса на вяра всъщност е нещо аранжирано. Често казвам, че човешките същества искат
да вземат решенията, но те никога досега не са го правили.
Колкото до въпроса за желанието на човешките същества да вземат решенията и
желанието им за демокрация, в действителност, човешките същества никога не са вземали
решенията, защото боговете са тези, които контролират света. Например когато хората
имат много благословии в живота си и голям талант, това със сигурност е аранжирано по
този начин, или те да станат високопоставени служители. Тези, които имат по-малко
благословии, и тези, които не са толкова способни, напротив, със сигурност не могат да
станат високопоставени служители. Парижката комуна свали от власт монархията. Но
нека ви кажа, че всички президенти, избирани поколение след поколение във Франция,
преди са били императори, само че аранжировката се е променила. Това, което имам
предвид е, че всичко е аранжирано от боговете. Така че съперничеството, което се развива
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между политическите партии в днешното човешко общество, е просто състоянието на
нещата, в което днешното човечество съществува. В древни времена – и мисля, че вие
всички ще повярвате в това – не е имало такова нещо. Днес човечеството е действително
едно по-скоро изкривено човечество с изкривено общество. Засега това е всичко, което ще
кажа по тази тема.
Току-що споменах, че различните частици на вселената могат да изграждат същества с
различни размери. Животи съществуват на всяка планета. Само че те не се появяват в това
измерение на човешките същества, така че ние, човешките същества, не можем да ги
възприемем. Днешната наука не разбира това, тъй като е недоразвита и може само да
пъпли в рамките на това измерение. Всъщност да се гледа в други измерения е много
лесно. Стига да имате една огромна микроскопична наблюдателна система, вие ще можете
да видите формата на съществуване на тези обекти, образувани от частици, по-малки от
молекулите. Човешките същества не могат да видят тяхното истинско съществуване,
защото хората имат всякакви препятствия – те имат умствени препятствия, които им
пречат да повярват. Те не смеят да го направят и не виждат смисъл да го правят. Но
независимо дали искате да ги видите или не, от време на време те ще разкриват своя
истински облик. Някои хора просто внезапно ги виждат. По странно стечение на
обстоятелствата субстанциите, които са в движение, може неочаквано да се разкрият. Това
е нещо, което се случва от време на време. Хората винаги обясняват миражите като вид
пречупване на атмосферата. Това е самодоказваща се теория, възприета да обяснява това,
което съвременната наука не може – тя е безсмислена. В действителност те са истинските
проявления на други измерения. Можете да проумеете концепцията за вселенета, която
току-що описах, нали? (Аплодисменти)
Цялата материя във вселената е съставена от Джън, Шан, Жен. На различните нива
Джън, Шан, Жен има различни проявления и се показва по различни начини. Това
(Джън,Шан,Жен – бел.прев.) създава различни условия на живот за съществата от
различни нива. Що се отнася до нивото на човешките същества, проявлението на този Фа
е изключително обширно и изключително сложно, пътищата на самоусъвършенстване са в
изобилие, а истините, до които хората се просветляват, са многобройни. Ако някой иска
да бъде добър човек, критериите, които съществуват в това измерение са:
доброжелателство, честност, благоприличие, познание, надеждност и така нататък, и така
нататък. Всички те произлизат от Джън, Шан, Жен и са невероятно много. И това не е
всичко. Елементите, които съставляват жените, са изящност и нежност, докато мъжете
трябва да са силни и почтени и така нататък. Това са все проявления на Фа. Как се
появяват материалните същества и какви са материалните форми на съществуване, това са
все проявления на Фа. Фа е създал всичко.
Сега нека поговоря за самоусъвършенстването. Защо в самоусъвършенстването трябва
да отговаряте на критериите на една сфера, за да отидете там? Защото има Фа за това
определено ниво. В тази сфера има изискуем стандарт за тези същества, както и стандарт
за заобикалящата среда на тези същества. Обременено с карма тяло, което не съответства
на средата на това измерение, е неприемливо. Едно омърсено тяло абсолютно не може да
влезе в толкова високо измерение. Така че вие трябва да отговаряте на състоянието на
тялото за тази по-висока сфера – а именно, състояние без карма. Не само, че трябва да
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бъдете без карма, но и субстанциите в тялото ви трябва да бъдат микроскопични и
деликатни по този начин. Това е нещо, което хората, които не се усъвършенстват
истински, не могат да постигнат, дори и да го искат и преследват – то може само да се
култивира. То се постига чрез понасяне на трудности и преминаване през изтощително
самоусъвършенстване.
Нещо повече, съществуващата ви страна трябва да съответства на стандартите на тази
сфера. С други думи, вашето съзнание, вашите мисли и всички духовни характеристики на
вашето съществуване трябва да отговарят на стандартите на това ниво.
Разбира се, има и стандарт за формата на съществуване на животите от това измерение.
Вие не можете да отидете там като човешко същество просто така. Малко преди да
постигнете Съвършенство, трябва да приемете облика на съществата от това измерение.
Колкото по-високо е нивото, толкова по-млади и красиви на външност са тези същества.
Колкото по-ниска е сферата, толкова по-малко красиви са те. Когато някой отива повисоко, не само външността е по-красива, но и мислите трябва да са по-чисти и
благородни. Начинът на съществуване, речта, поведението и движенията на човек, всичко
ще претърпи промени. Тяхната реч е като поезия и на едно определено ниво нещата
просто са по този начин. По-високите нива са дори още по-великолепни. Определено няма
да се получи, ако не отговаряте на изискванията на тази сфера. Често казвам, че
„самоусъвършенстването зависи от вас, гонг зависи от учителя”. С други думи, въпреки че
искате да достигнете такава сфера, как бихте могли да я достигнете, след като дори не
знаете за нея? Как бихте могли да го направите? Сами не можете да го направите. Аз само
гледам сърцето, което имате за самоусъвършенстване. Учителят ще се погрижи за другата
страна, ако сте решени да продължавате да се усъвършенствате. От решаващо значение е
дали можете да бъдете непоклатими и дали можете да завършите самоусъвършенстването
си.
Не съм обсъждал конкретния начин, по който се развива гонг, и не искам хората да се
фокусират върху това. Да се прави по този начин предотвратява възникването на
привързаности и предпазва хората от развихрянето на въображението им. Както знаете,
колкото по-високо отива човек, толкова по-спокойно става съзнанието му. Все пак не е
правилно настойчиво да търсите покой, без да повишавате своя шиншин. Някои хора са
решени да търсят покой, когато правят упражненията. Те настойчиво опитват да
постигнат покой и това се превръща в привързаност. Но мога да кажа, че
култивационните пътища от ниско ниво го разглеждат като метод, докато погледнато от
високи нива, това е изпълнено с намерение поведение. Защо? Покой може да бъде
постигнат единствено чрез самоусъвършенстване и постепенно елиминиране на
привързаности. Ако някой иска да си внуши пълен покой и да се раздели с всички
привързаности просто ей така, като цяло това не може да се направи. (Разбира се има
специални обстоятелства, които ние няма да обсъждаме.) Способността ви да постигнете
такъв покой означава, че вашето съзнание е станало чисто до такава степен. Това, което
наричам „специални обстоятелства” се отнася до култивационни пътища, които
усъвършенстват помощния дух (фу юеншън), където човек може да си внуши да бъде в
покой от самото начало. Но това не е пътят за самоусъвършенстване в нашия Дафа. Това
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не е нещо маловажно.
Както съм споменавал преди, когато говорите на другите със собствени цели в
съзнатието си, искайки да ги промените или убедите, без значение колко разумни са
думите ви, на другите хора ще им е трудно да ги приемат напълно. Нито тези думи могат
да трогнат сърцата на хората. Защо? Нека ви кажа: това всъщност е, защото думите, които
казвате, съдържат всички ваши мисли. Вашите изречения имат сложни мисли в себе си,
като например вашите човешки емоции и желания и дори вашите многобройни
привързаности. Това прави думите ви не толкова силни и по-скоро разводнени. Също така
хората често гледат на нещата от собствената си гледна точка, когато казват нещо на
другите и то може да не е в съгласие с Фа на вселената. Така че в това отношение на тях
им липсва силата на Истината. Нещо повече, когато говорят с другите, хората добавят
неща, за да се защитят, така че да не бъдат наранени. С други думи, тогава намерението
зад вашите думи вече не е чисто. И като резултат думите ви стават наистина
незначителни. Но когато съзнанието ви може истински да се успокои, когато вашите
привързаности стават все по-малко, или когато разсейващите мисли стават все по-малко,
тогава ще откриете, че вашите думи имат сила. Защо, когато говорих за „недействие“, аз
споменах, че не бива да се намесвате в неща, в които не би трябвало да има намеса? Това
е, защото вашите думи вече имат сила, а думите със сила могат да променят хората. Няма
значение дали да промените някого изглежда правилно – вие може да извършвате нещо
нередно. Вие не знаете истината, тъй като това, което вашите очи виждат, е повърхностно
и тъй като не можете да доловите кармичните[3] причини от миналото. Вашето съзнание
ще става все по-чисто, когато достигате по-високи нива. Тогава това, което вашето
мислене поражда и което казвате, ще бъде изключително чисто. Колкото по-чисти и
прости са те, толкова повече ще съответстват на принципите на това ниво на вселената.
Тогава думите, които изричате, могат мигновено да пронижат сърцата на хората, да
проникнат в дълбините на човешките мисли и да проникнат в още по-микроскопичната
част на тяхното съществуване. Сега вече това няма ли да бъде могъщо?! Така че, ако
можете да навлезете в покой, тази способност показва, че сте достигнали определена
сфера.
В нашето самоусъвършенстване трябва да отговаряме на изискванията на дадена сфера,
за да достигнем тази сфера. В противен случай не можете да отидете там. Ето защо в
нашето самоусъвършенстване човешките привързаности трябва да бъдат изоставени,
кармата трябва да се елиминира, трябва да се отговаря на изискванията на Фа и ето защо
искам да четете книгата много и да разбирате Фа добре.
Само обсъдих темата накратко. Това е Фа конференция. Вие нямате много
възможности да ме срещнете и имате много подготвени въпроси, които сте искали да
имате шанс да ми зададете. Така че ще използвам времето, което остава, за да отговоря на
вашите въпроси. Но има едно нещо, на което би трябвало да обърнете внимание: някои
хора (разбира се, те всички са нови ученици) имат нахално отношение, когато задават
въпроси и не показват дължимото уважение към своя Учител. Разбира се, не че толкова
изисквам уважение към Учителя чрез поддържане на старомодни формалности, но аз все
пак съм вашият учител и ще ви спася в една висока сфера. Това, което ви давам, е нещо,
което никога не можете да изплатите във вечността на животите си. Така че се надявам
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вашият тон да бъде като на ученик. Добре, може да предадете вашите листчета с въпроси.
Въпрос: След Шакямуни, Лао Дзъ и Исус колко хора са постигнали праведното
достижение Татагата чрез самоусъвършенстване?
Учителят: Като цяло има много такива. Много хора след Шакямуни са постигнали
Пътя, те са се усъвършенствали успешно в будистката религия. И сред последните
ученици на Исус и монасите е имало хора, чието самоусъвършенстване е завършило
успешно. Разбира се в Китай има много пътища за самоусъвършенстване. Тъй като
пътищата за самоусъвършенстване не са географски ограничени, в древни времена и в
западното общество е имало такива, които са практикували самоусъвършенстване, и доста
от тях са успели. Не пътят на религиите е този, по който те са успели. Но в близкото
минало малцина са постигнали Съвършенство. В съвременното общество броят им е
почти нула.
Въпрос: В „Джуан Фалун“ [(том II)] се споменава, че луната е конструирана от
човечеството на далечна епоха. Би ли ни казал Учителят малко за причината и целта на
създаването ѝ по онова време?
Учителят: Всички тук се смеят, защото това е толкова далеч от причината да
преподавам Фа. Вие търсите познание и оставяте въображението си да се вихри. А когато
въображението ви се развихри, вашето мислене става по-малко чисто и спокойно. Но
вместо да изоставяте тези неща, към които сте привързани сред обикновените хора, вие ме
питате за тях и дори ги смесвате с Фа. Точно това е, заради което се тревожа за всички вас.
Насочете съзнанието си към самоусъвършенстването. Разбира се, тъй като въпросът е
повдигнат, мога да отговоря.
В миналото ситуацията никога не е напомняла тази на днешната наука. Така че
човечествата от различните времеви периоди, разбира се, са се развивали според
порядките на онези времена. В един момент хората осъзнали проблема, който тъмнината
на нощта причинява на хората, така че създали луна там горе, за да носи светлина на
Земята през нощта. Това няма нищо общо със самоусъвършенстването. Не че аз нямам
желание да ви разкажа за това. Просто каквото и да кажа, ще материализира нещо, тъй
като нещата, които казвам, стават Фа. Така че не искайте от мен произволно да говоря за
неща, които са интересни за хората.
Въпрос: Скоростта на нечие намерение по-бърза ли е от скоростта на
светлината?
Учителят: Със сигурност е така. Скоростта на човешките мисли е доста голяма.
Докато вашето ниво се повишава, вие ще прониквате във всяко измерение на нивата под
вас. Слушайте внимателно какво ще кажа: докато вашето ниво се повишава, когато
вашият гонг прониква в което и да е от измеренията на нивата под вас, той не е подвластен
на времевите ограничения на тези измерения. Гонг се управлява чрез намерение. Тъй като
живеете в тази среда, вашата скорост на ходене, скоростта на вашата кола и т.н. – всяко
едно нещо е ограничено от времето на това измерение. Намерението, което хората
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излъчват, е бързо в това човешко измерение. Ако човек е самоусъвършенстващ се, той се
издига над ограниченията от това измерение и неговото намерение е изключително бързо.
Междувременно казахме, че гонг на човек и всички способности в неговото тяло се
контролират от мислите му. Така че това означава, че когато неговото намерение
възникне, неговият гонг идва – ето колко мощен е той. Казвал съм, че ако способностите
на онези от вас, които са се усъвършенствали до много високи сфери, не бяха заключени
за вас, наистина бихте могли да преобърнете Небето и Земята само за миг. Така че преди
човек да е достигнал пълно Просветление, на него му е абсолютно забранено да бъде
неограничен, докато се усъвършенства на земята – това е абсолютно забранено. Няма
проблем за онези хора с незначителни способности, тъй като това измерение се наглежда
от боговете на това измерение и тези богове могат да контролират всичко това, така че
човек не може да срути Небето или да преобърне Земята. Но ако способностите на човек
са по-големи, това няма да бъде позволено. Учителят също трябва да внимава за това.
Въпрос: В тази наша вселена кой вид материя е с най-високата скорост?
Учителят: Вие питате за наука. Да ви кажа означава да задоволя стремежите на
вашето съзнание и това би било същото като да засиля вашата привързаност. И все пак,
ако не ви кажа – е, вие повдигнахте въпроса.
По отношение на скоростта на това измерение, която хората в наши дни познават,
тя има дори по-голяма енергия, която хората не са разкрили и не могат да използват.
Всички идеи за това кое е най-голямо и най-малко идват от перспективата на човешкото
разбиране; те са разбирания в рамките на човешкото измерение и поле на времето.
Размерът, както се възприема от хората, не съществува в тази вселена. Така че във
вселената, кое е бързо – в смисъла на въпроса ви – зависи от нивото. Например темпото, с
което говори един бог на много високо ниво, все пак е по-бързо от скоростта на вашия ум
– дори когато този бог говори много, много бавно. Думите, които казвам тук, и казаното
току-що за това, че имате привързаност, се случиха на момента, но в едно специфично
измерение те в действителност са се появили преди стотици години. Ето колко голяма е
разликата. Вселената е просто невероятно обширна. Разликите в полетата на времето са
образували сложните измерения на вселената.
Всъщност да не бъдеш подвластен на ограниченията на времето – това е найбързото. Но човешките същества никога няма наистина да разберат реалното значение на
това изречение. Вашата идея „кой вид материя е с най-високата скорост” е човешка
представа и човешко разбиране. Времето не е абсолютно, дори в това наше сегашно
измерение. Както знаете, в „Джуан Фалун“ споменах, че определена звезда изглежда на
150 хиляди светлинни години от нас. Но в действителност аз го обсъдих само като
използвах това, което хората могат да разберат чрез съвременната наука. В
действителност то не е по този начин. Как е тогава? Нека помислим за това: в различните
измерения съществуват различни времена. В рамките на нашата Земя има поле на времето
и всичко е ограничено в границите на това време. Веднага щом направен от човека
спътник премине отвъд нашата атмосфера, той е в друго поле на времето, което
определено не е същото като земното. Съществуват и полета на времето на други планети,
когато той преминава край тези планети. Колкото по-голямо е космическото тяло, толкова
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по-големи са разликите във времето и скоростта вътре в него.
Твърди се, че отнема 150 хиляди светлинни години, за да видим нещата, които се
случват в системата на Млечния път. Всъщност нека да ви кажа, че вероятно ще можете да
ги видите само след две или три години. Защо? Защото скоростта на светлината също е
подвластна на ограниченията на полетата на времето. Когато светлината прониква през
различните полета на времето, нейната скорост –„фиу-фиу-фиу”, внезапно става бърза или
бавна. Когато дойде тук, до нашата Земя, тогава тя се приспособява към земното поле на
времето и става изключително бавна. Просто няма начин да се определи времето в тази
вселена като се използва това поле на времето, което жителите на Земята могат да
проумеят. Разбирането на човечеството за истината, материята, живота, вселената и много
неща, включително развитието на човешките същества, е погрешно.
Въпрос: Как великите просветлени същества от Буда школата обясняват
светлината на тази вселена?
Учителят: Какво толкова невероятно има просто да виждаш светлина?! Има много
видове светлина и те са различни на различните нива. И как, а също и с каква цел, се
излъчва светлината е различно. Не използвайте човешки мисли, за да разсъждавате за повисши от човека неща. Бих казал, че ако искате да се усъвършенствате, трябва да четете
книгата повече и да изучавате Фа много. Това, до което не можете да се просветлите и
което не знаете, в бъдеще цялото ще се види във Фа. Помислете за това: казвал съм, че
всеки предмет има енергия – дори молекулите имат енергия. Хората не могат да
почувстват, че молекулите имат енергия, защото самите те са съставени от молекули. Ето
защо хората не могат да го почувстват. Нещата, които имат енергия, имат светлина и сила.
Не правете от мухата слон или не преувеличавайте значимостта на всяко малко нещо.
Когато могъщата добродетел на Дафа учениците се разкрие, ето това ще бъде
величествено и ярко.
Въпрос: Можем ли да публикуваме статиите на Учителя във вестници, за да
разпространяваме Фа? От друга страна съм загрижен, че хората биха могли да
интерпретират погрешно смисъла на статиите.
Учителят: Ще го направят, всички те ще го направят. Така че най-добре недейте.
Защо? Нека ви кажа: нашият най-добър метод за разпространение на Фа е всички да
правим упражненията групово. Ние казваме само, че не искаме да изключим хора, които
имат предопределена връзка. Когато говоря за разпространение на Фа, аз не искам цялото
човечество да дойде да получи Фа – идеята изобщо не е тази. Говоря за това хората с
предопределена връзка да дойдат да получат Фа. Днес мога също така да кажа на всички
ясно: методът за разпространение на Фа, който сме възприели от самото начало, е вие да
правите упражненията на открито. Другият е нашите Дафа книги да са налични за
продажба в обществените книжарници. Моите фашъни ще насочват хората с
предопределена връзка да купят книгата и веднага след като я прочетат, те ще дойдат и ще
изучават. Също така ние правим упражненията на открито, така че фашъните ще
аранжират те да намерят местата за практикуване и да получат Фа. Чрез странно стечение
на обстоятелствата те ще бъдат доведени тук да правят упражненията или ще открият
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нашите ученици. Ето как сме го аранжирали.
Вие искате повече хора да знаят за това и сте използвали много, много методи.
Това е доброто намерение на учениците, мога да го видя. И сте се справили добре. Но
всичко това са единични действия по собствена инициатива, така че аз няма да го одобря
или отрека. Във Фа, обаче, методите за разпространение на Фа, които съм оставил за
Дафа, са тези: ние правим упражненията на открито в групи, организираме Фа
конференции и имаме книги за продажба в книжарниците. Хората с предопределена
връзка ще купят книгата и ще искат да се усъвършенстват, след като я прочетат. И след
това ще ни намерят по собствена инициатива и ще изучават. Ето как е. Разбира се
понякога учениците, по свое усмотрение, ще пускат обявления във вестниците, за да
информират други хора за това. Това също може да позволи на много хора да получат Фа.
Не съм против този подход, защото той може да помогне на предопределените да се
информират. Просто казвам, че най-добрите форми, които оставям за вас за
разпространение на Фа, са груповите упражнения и Фа конференциите.
Въпрос: Направих разпространението на Фа неразделна част от своето
самоусъвършенстване, но Учителят е казал, че разпространението на Фа няма нищо
общо с достигането на Съвършенство.
Учителят: Разпространението на Фа и достигането на Съвършенство разбира се са
два различни термина и идеи. Но нека отбележа нещо: за онези, които работят за
разпространяване на Фа, ако го приемате като работа и въпреки че често работите упорито
и полагате големи усилия да го правите, ако не четете книгата особено редовно и нямате
време да правите упражненията, този вид работа неизбежно ще се отклони от Фа. С други
думи, няма да сте обединили своето усъвършенстване с работата си. Вие сте наистина
привързани, когато вършите работата, и не мислите дали проблемите, с които се
сблъсквате, са свързани с вашия шиншин, или дали начинът, по който вършите нещата,
съответства на Фа или на стандартите за един самоусъвършенстващ се. Ако не гледате
навътре в себе си под тази форма, ако не го разгледате по този начин, тогава вашата
работа е просто работа на обикновени хора, а вие сте само обикновен човек, вършещ
работа за Дафа. Най-малкото не сте се държали съгласно стандартите за един
самоусъвършенстващ се. Самоусъвършенстването трябва да бъде включено в работата ни.
Когато се сблъскате с предизвикателство в работата си, вие трябва винаги да проверявате
собствения си шиншин и да бъдете способни да анализирате себе си. Когато се натъкнете
на неприятности, погледнете в себе си и помислете: „Защо нещата се случват така?
Направил ли съм нещо нередно? Има ли проблем с намерението ми? Или е заради нещо
друго?” Тоест, трябва винаги да изисквате от себе си и да се оценявате със стандарта за
самоусъвършенстващ се. Вие се усъвършенствате истински, когато се отнасяте към себе
си като към самоусъвършенстващ се и не се отпускате ни най-малко в мислите си. Тогава
няма ли вашата работа да бъде обединена с Фа? Колкото до Съвършенството, това зависи
от степента на вашата култивация и дали тя достига този етап. Въпреки че човек може да
се усъвършенства всеки ден, дали ще постигне Съвършенство зависи от това дали той
може да достигне нивото на Съвършенство.
Въпрос: Чета „Джуан Фалун” всеки ден, но по отношение на някои части като
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„Джуйоу Къ”, „Бигу“, „Въпросът за яденето на месо”, „Кражба на чи” и „Събиране на
чи” мисля, че е достатъчно да имаме само общо разбиране.
Учителят: Ще ви кажа, макар че използвах тези неща като примери, това, за което
говорех, не беше ограничено до тях. Това, за което говоря, са Фа принципи! Значенията
зад тях са неизброими, безгранични, безкрайни. Колкото и голям да е този космос, Фа е не
по-малък. Аз просто използвам най-обикновените дела на хората, най-простия език и найниските форми – тези на човешките същества, за да преподавам този Фа. Целта е да ви
позволим да разберете и да се просветлите до неговите безгранични и безкрайни
вътрешни значения. Така че се постарайте да не го четете избирателно. Трябва да четете
Фа от начало до край, без да пропускате нищо. Обърнете внимание на това. Неговата
цялост е изключително благотворна за вашето самоусъвършенстване. Фа има
последователност, така че не може да го четете така избирателно.
Въпрос: Всичко в средата на един практикуващ ли е предизвикано от Учителя?
Учителят: Заобикалящата среда не е „предизвикана“. Всичко, което се случва
около вас по време на вашето усъвършенстване, е в резултат на кармични причини
отпреди раждането, а именно – това е вашето кармично възмездие, както и наградите за
предишните ви добри дела. Всичко е резултат от вашата добрина или злина. Аз ги
използвам, за да ви позволя да се усъвършенствате. Те не са нещо, което аз предизвиквам.
Когато преминавате през някакво изпитание, вярно е – изплащате карма, със сигурност.
Това, което много от учениците виждат в сънищата или докато правят спокойните
упражнения, също не е изцяло предизвикано. Голяма част от това е проявление на
действителността, само че вие не я виждате особено ясно.
Въпрос: Учителю, бихте ли разкрили някои неща за своето самоусъвършенстване
на онези ученици, които ще постигнат Съвършенство?
Учителят: Вие ще знаете някои неща, след като постигнете Съвършенство.
Възнамерявах да споделя с вас своето минало. При сегашните обстоятелства обаче това
изглежда става все по-малко възможно. И защо е така? То е, защото в бъдеще на хората
няма да им бъде позволено да знаят за моето съществуване. Така че не искам да оставям
своята история на хората. Колкото до вас, щом постигнете Съвършенство, ще знаете. На
този етап думите няма да са достатъчни да опишат величието на вашия учител!
(Аплодисменти)
Отдадох цялото си възможно внимание не само на вас, но и на всички животи.
Почти изчерпах всичко от себе си за всички животи. Разбира се този вид изчерпване не е
това, което вие разбирате, където не остава нищо. Често съм казвал, че съм включил в
този Фа всичко, което може да ви позволи да се усъвършенствате и да напредвате, и
всичко, което можете да постигнете чрез самоусъвършенстване. Въпреки че сте в
различни сфери, никой от вас не може истински да разбере тежестта на думите ми. Вие ще
получите всичко, стига да се усъвършенствате. Но знаете ли колко мои неща са включени
в това, което получавате? (Аплодисменти) Разбира се не искам да говоря за тези неща,
които засягат мен. Просто искам да ви кажа, че трябва да цените това начинание, което
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вашият Учител осъществява. Вие трябва
самоусъвършенстването. Не пропускайте този шанс.

да

се

справите

добре

със

Въпрос: Кога ще излезе Дафа преведен от хора в западния свят?
Учителят: „Джуан Фалун“ ще излезе скоро. Френската версия скоро ще бъде
изпратена на издателя за печат, а английската версия вече е налична. Немската версия
вече е в книжарниците; очевидно я има в много книжарници. Колкото до версиите на
други езици, италианската и испанската изглежда се превеждат, а руската е налична.
Такава е ситуацията със западните езици. А има хора, които я превеждат и на други езици.
Аз лично съм наистина загрижен за този въпрос. Често причината е, че условията в много
отношения все още не са узрели. Има и намеса от различни източници, за която нямате
представа. Така че нещата се забавят във времето.
Въпрос: След като усъвършенстването на шиншин е най-важно, защо Учителят
все пак споменава в книгата култивационни нива и божествени сили?
Учителят: Много въпроси се задават от нови ученици. Поне прочетете книгата,
преди да питате! Самоусъвършенстването и способностите на един Буда са неделими.
Така че аз говоря за тези неща само в общ смисъл по отношение на фундаментални истини
и принципи на Фа и това ви позволява да разбирате. Давам един пример, за да позволя на
самоусъвършенстващите се да разберат останалото – това е причината. Не е като да искам
да не преследвате тези неща, но все пак да ви казвам за тях. Тези неща не могат да бъдат
отделени от култивацията в Буда Фа. Това, което преследвате, и истините на Фа, които би
трябвало да разберете, са две напълно различни неща; божествените сили са проявление
на друг аспект на Буда Фа. Вашата неспособност да видите колко необикновени са
божествените сили на Буда Фа произтича от вашия прочит на книгата с човешко мислене.
Вие просто четете онези неща, които ви харесват. Не четете и дори отхвърляте това, което
човешкото ви мислене не успява да схване. Точно затова не можете да напреднете.
Въпрос: Защо хомосексуалността се счита за неморална?
Учителят: Помислете за това всички: хомосексуалността човешко поведение ли е?
Небето е създало мъжа и жената. Каква е била целта? Да се създават бъдещи поколения.
Мъж да бъде с мъж, или жена с жена – няма нужда от много мисъл, за да разберете дали
това е правилно или погрешно. Когато незначителни неща се правят неправилно, се казва,
че човек греши. Когато неща от основно значение се правят неправилно, е случай на хора,
които вече нямат моралния стандарт на човешки същества, и тогава те са недостойни да
бъдат хора.
Нека ви кажа защо днешното общество е станало каквото е. То произлиза от това,
че няма праведен Фа, който да възпира човешките същества. Този Дафа се преподава
точно в най-хаотичната обстановка, по време, когато никоя религия не може да спасява
хората и когато обстоятелствата са, че вече никой бог не се интересува от хората. Фа е
всемогъщ. Най-добрите времена не биха имали нужда да се преподава такъв велик Фа.
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Само в най-лоши времена може да се прояви силата на Фа. Има също и други причини.
Въпрос: Защо хомосексуалистите се считат за лоши хора?
Учителят: Нека ви кажа, че ако аз не преподавах този Фа днес, първата цел за
унищожение на боговете щяха да бъдат хомосексуалистите. Не аз съм този, който би ги
унищожил, а боговете. Знаете, че хомосексуалистите са намерили легитимност в това, че
хомосексуалността е съществувала още в културата на древна Гърция. Да, в
древногръцката култура е имало подобно явление. И знаете ли защо древната гръцка
култура вече я няма? Защо са изчезнали древните гърци? Защото са дегенерирали до
такава степен, така че са били унищожени.
Когато боговете създали човека, те определили стандартите за човешко поведение
и живот. Когато човешките същества престъпят тези граници, те вече не се наричат
човешки същества, въпреки че все още имат външния вид на хора. Така че боговете не
могат да толерират тяхното съществуване и ще ги унищожат. Знаете ли защо в този свят
се случват войни, епидемии, природни и причинени от човека бедствия? Това е именно
защото човешките същества имат карма и тези събития съществуват, за да я премахват.
Без значение колко прекрасен може да е един период от време в бъдещето, на земята пак
ще има войни, епидемии, природни и причинени от човека бедствия. Те са начин за
елиминиране на карма за хората. Някои хора, които са съгрешили, могат да елиминират
своята карма чрез смъртта на плътското тяло и чрез страдание и тогава, когато се
преродят, те няма да имат тази карма. Животите им не умират наистина и те ще се
преродят отново. Но кармата, която някои хора са натрупали, е твърде много, при което
основните елементи от тяхното съществуване ще бъдат впримчени и унищожени.
Хомосексуалистите не само нарушават стандартите, които боговете са определили за
човечеството, но и нанасят вреда на моралния код на човешкото общество. Особено
впечатлението, което оставят у децата, ще превърне бъдещите общества в нещо
демонично. Това е проблемът. Този вид унищожение обаче не се отнася само до
изчезването, след като бъдат унищожени. Този човек бива унищожаван слой след слой със
скорост, която изглежда доста бърза за нас, но в действителност е изключително бавна в
онова поле на времето. Човек бива унищожаван по изключително болезнен начин, отново
и отново. Ужасно плашещо е. Човек трябва да живее по праведен начин, да живее почтено
като човешко същество. Той не бива да се отдава на демоничната си природа и да прави
каквото си иска.
Въпрос: Искам да постигна Праведно достижение. Целта ми е статусът на
Архат. Не съм поемал инициативата да помагам на тези, които нямат кармична връзка
с мен, а това включва разпространяването на Фа. Сгрешил ли съм?
Учителят: Да. Това е човешкото ви мислене на повърхността. Знаете ли, че съм
аранжирал добри неща, до които всеки един от вас би трябвало да се усъвършенства,
степента на вашата способност да търпите, количеството на вашата добродетел и нивото
на вашата материална основа? Вие искате да аранжирате за себе си пътя за
самоусъвършенстване, но това няма да хване ред, нито пък някой би го признал. Защо
искате да се установите на нивото на Архат? То е защото засега вие можете да разберете
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Фа само до тази степен. Имате много привързаности, които не желаете да изоставите.
Може да се каже само, че мислите по този начин, защото дотолкова разбирате Фа. В
бъдеще, когато сте разбрали Фа на по-високо ниво – когато сте увеличили броя пъти, в
които сте чели книгите на Дафа, вие определено ще промените начина си на мислене. Ще
почувствате, че не е трябвало да задавате този въпрос и тогава ще се почувствате
неудобно. В момента мога само да ви кажа, че това представлява положението ви точно
сега, така че не ви виня, но поведението ви не е правилно. Ако отпуснете изискванията
към себе си, привързаностите, които не желаете да разчистите, ще ви затруднят да
напредвате прилежно.
Въпрос: Бях доста заинтересован и прилежен, когато първоначално поех по този
култивационен път. Но неотдавна внезапно се появиха съмнения относно Дафа.
Многократно съм правил грешки и не съм успявал да премина тестовете. Дали това е
мисловна карма или демонична намеса?
Учителят: Защо искам от вас да се завърнете към своя произход и истинска
същност? Каква е целта на завръщането към истинската ви същност? Тя е да се завърнете
към това, което сте наистина вие самите. Човешките същества имат много привързаности,
всякакви представи и редица емоции и желания. Всички тези мисли са в главата ви, но
никоя от тях не сте вие. Казвал съм, че тази врата е широко отворена и че само сърцето ви
има значение. Само от сърцето на човек зависи дали той може да се усъвършенства и дали
все още може да има мисълта и намерението да се завърне към своя произход и своята
истинска същност. Затова ви казвам, че всичко, което се намесва във вашето мислене,
може и да не сте вие. Що се отнася до някои хора, които не могат да се откажат от
собствения си интерес, докато е поставен на карта сред обикновените хора, или тези,
които не могат да кажат кои мисли са техни и кои не са и които дори мислят, че тези лоши
мисли са техни, ние определено няма да продължаваме да се грижим за тях. Защо? Защото
тези хора са приели, че онези лоши мисли са те самите, а тези наши неща не трябва да
бъдат давани на онези лоши мисли.
Въпрос: В „Джуан Фалун” се споменава, че великите просветлени същества са
създали вселената въз основа на собствените си характеристики.
Учителят: Нека ви кажа, че много хора са чели [и са се чудели за] тази част. Това
се отнася до неща, които са се случили във вселените на многобройни сфери в необятния
космос, който обхваща всички вселени. Космосът е просто необятен. Това, което обсъдих,
не се отнасяше за целия космос. Велики просветлени същества на различни нива от
космоса се просветляват до различните истини от Дафа на космоса и дори това, до което
се просветляват велики просветлени същества от едно и също ниво, е различно. Когато
някои различни по големина вселени в необятния космос започнат да показват признаци
на упадък, великите просветлени същества, които са се просветлили до високо ниво и до
праведни закони, ще изградят нова вселена на това ниво. Това не се отнася до по-големия,
изключително необятен космос, който обхваща безброй слоеве от вселени.
Въпрос: В статията „Диалог с Времето” се споменава един бог. Как трябва да
разбираме концепцията за бог и как той се отличава от един Буда или Дао? Каква връзка
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има с предисторическите богове?
Учителят: Всички в космоса, които имат способности, надминаващи тези на
обикновените човешки същества, са богове. Микроскопичните и все пак огромни
същества, които изпълват въздуха, са безбройни и безформени богове – това е идеята.
Боговете се намират в разнообразни сфери и са разнообразни по вид. Не са ли Будите
богове? Не са ли Даосите богове? Като цяло те са познати като богове. Само че всеки от
тях има свои собствени култивационни характеристики и външност. Освен това те са
формирали свои собствени уникални неща. Така че един се нарича Дао, друг се нарича
Буда, а трети се нарича Бог. Всичко във вселената има мисъл и живот. Можете ли да
кажете, че те не са богове? Времето във всяко измерение стриктно определя промените,
които настъпват във всички субстанции от това измерение. Можете ли да кажете, че
времето не е бог? То знае мислите на всички животи в обхвата на своя контрол. Ако иска
да говори, може да говори; ако иска да приеме човешка форма, може да го направи. Не
бихте ли казали, че е бог? Човешките същества мислят, че времето е само концепция.
Слънцето изгрява и залязва, хората отбелязват някакви точки и слагат някакви цифри на
часовник – и се предполага, че времето е това. Ето така, наред с изгряването и залязването
на слънцето, се изразява времето в обществото на обикновените хора. Но мога да ви кажа,
че дори изгряването и залязването на слънцето и обикалянето на Земята около слънцето са
определени и аранжирани – без отклонение – от времето на това измерение.
Въпрос: Решен съм да постигна Съвършенство. След като Учителят спре да
преподава Фа, ще бъда ли предпазван все още от фашъните на Учителя?
Учителят: Аз всъщност спрях да преподавам Фа. Периодът на моето систематично
преподаване на Фа отмина. Сега съм тук само за да участвам във Фа конференцията и да
отговоря на някои ваши въпроси, докато съм тук. Координаторите на асистиращите
центрове винаги искат от мен да говоря за по-задълбочени неща и да ви кажа малко
повече. Преди преподаването ми на Фа беше най-важно. Днес най-важни са вашето
усъвършенстване и напредък. Как би могло да няма фашъни, които се грижат за вас?
Когато моите фашъни вече не се грижат за вас, ще сте достигнали Съвършенство.
Въпрос: Някои нови ученици, които току-що са получили Фа, наистина искат да
чуят и видят аудио- и видеозаписите с Фа лекциите на Учителя в Северна Америка преди
1998. Добре ли е това?
Учителят: Вече има книга с моите Фа лекции от времето, когато за първи път
отидох в Съединените Щати. Четенето на книгата ще е много благотворно за вашето
разбиране на Фа. Видеата, от друга страна, може да нямат пряко отношение към вас, тъй
като по онова време говорех за конкретните ситуации на учениците в публиката. Книгите,
за разлика от тях, са подходящи за по-обща аудитория, тъй като са реорганизирани. Нещо
повече, от видеозаписите може да сте видели нещо много особено, когато изнасям лекции
за Фа. Както говоря, говоря, говоря, изведнъж сменям темата и започвам да говоря за
нещо друго. Може би всички сте го усетили. Защо го правя? Защото докато говорех,
разбирах, че учениците вече са го схванали, докато обяснявам. Те го разбираха още преди
да спра да говоря. Така че добре, спирах да го обсъждам и преминавах на друга тема. Тъй
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като това се случва често във видеозаписите ми, що се отнася до много неща, гледането на
видеата може да не е непременно по-добро за вас от четенето на книгата. Да четете
книгата би било по-добре за вас, това имам предвид. Едновременното съществуване и на
книга, и на видео води до намеса. Така че веднага след като книгите с Фа лекциите от
различни региони бъдат публикувани, всички аудиозаписи и видеа трябва да бъдат
изтрити и това е, за да се предпази Дафа. Това, което човек не може да изостави, е
човешка емоция.
Въпрос: И двамата със съпругата ми практикуваме Дафа. Преди няколко месеца и
двамата един след друг сънувахме изключително красива голяма птица. Птицата
изчезна, след като влезе в тялото ми, докато съпругата ми е чувала птиче чуруликане.
Какво означава това?
Учителят: Това е просто птица. В преражданията си живот след живот дори един
бог, който слиза от много високо ниво, може да се прероди като човешко същество в един
живот и като животно в друг. Ето как е в човешкия свят. Първото нещо, което виждате в
началния стадий на своето усъвършенстване, вероятно е вашата първоначална форма или
образ на най-ранното място, където някога сте били. Това би могло да приеме формата на
човек, животно или едно, или друго. Птиците в небесата също са божества.
Въпрос: Може ли самоусъвършенстващите се да приемат хранителни добавки?
Учителят: Не сте прочели книгата, вие просто не сте прочели книгата. Помислете
за това всички: ако е болно, тялото на един самоусъвършенстващ се не би могло да развие
гонг. Тоест вашето нечисто тяло не би било годно за самоусъвършенстване. Когато се
усъвършенствате, вашето тяло трябва да бъде пречистено до степен на абсолютна чистота
и само тогава може да започне да развива гонг. Затова съм казвал, че не се занимаваме с
лечение. Но аз ще пречистя телата на истинските самоусъвършенстващи се и такова тяло
няма болести. Ние се стремим да постигнем вида тяло от сферата на един Буда. Можете ли
да постигнете това чрез приемането на хранителни добавки? Определено не. Така че защо
да ги приемате? Това не е нещо вкусно, за да си заслужава пробването заради деликатния
вкус. В хода на самоусъвършенстването ние пречистваме тялото ви все повече и повече,
така че постепенно да достигне най-естественото и оптимално състояние. Това е нещо,
което не може да се постигне с вземане на лекарства. Не сте ли все още колебливи
относно самоусъвършенстването, ако вземате лекарства или приемате добавки? Вие
просто не се възприемате като самоусъвършенстващ се. Не е ли това причината? Ако вие
не възприемате себе си като самоусъвършенстващ се, как ние бихме могли? Има смисъл,
нали? Независимо дали е китайска билкова медицина или западна медицина, това със
сигурност са все лекарства. Вашата цел е просто да имате здраво тяло, но нашето
самоусъвършенстване постига нещо далеч отвъд това. Описах как работят тези неща. Така
че как мислите, че трябва да се направи?
Въпрос: Ние сме ученици, дошли от Китай. Има още пет души, които не успяха да
дойдат по различни причини. Дали демоничната намеса е била твърде силна или
Учителят е аранжирал те да не могат да дойдат?
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Учителят: Не исках да позволя дори на вас петимата да дойдете. Защо? Както
току-що казах – преди най-важно беше да преподавам Фа, докато днес най-важни са
вашето самоусъвършенстване и подобряване. Съсредоточете се изцяло върху
самоусъвършенстването и се усъвършенствайте неотклонно и солидно – това е ключово. С
неуверено сърце, да искате да ме намерите, да желаете да слушате моите лекции за Фа, да
ме преследвате навсякъде... това изобщо не е от полза за вашето усъвършенстване, ни наймалко. Когато Фа конференцията трябваше да бъде проведена в Сингапур, много хора от
Китай искаха да дойдат. Тогава казах на Главната Дафа асоциация: „Трябва да предадете
следното: кажете на асистиращите центрове на всеки регион да уведомят учениците, че не
трябва да пътуват навсякъде, тъй като това не е от полза.“ Първоначално фашъните
нареждаха стъпките на вашето усъвършенстване за този период от време. Но вие се
намесихте в това. Беше много вероятно някои от вашите привързаности да могат да бъдат
изоставени в това време, предоставено ви за самоусъвършенстване, но това, което
трябваше да бъде подобрено, в известен смисъл беше объркано. Това е причината. Не
смятайте за демонична намеса всички ваши привързаности да настоявате да правите неща,
които не може да правите.
Въпрос: Съпругът ми никога не е правил упражненията, въпреки че е прочел
веднъж „Джуан Фалун“ и е гледал видеоклипове с Фа лекции на Учителя. Но третото му
око се отвори и дори има способността Далечно виждане.
Учителят: Това е заради неговата предопределеност. Духовната му основа може да
е доста добра, което е предизвикало третото му око да се отвори веднага, щом е прочел
книгата. Що се отнася до това дали изучава или дали се усъвършенстства, всички в това
объркано общество са станали изключително сложни. Преди всеки от вас тук в публиката
да дойде в човешкия свят, някога в миналото семената за това вие да получите Фа днес са
били посяти в дълбините на сърцето и душата ви. Търсил съм ви и съм ви намирал много
пъти в човешкото общество и съм ви давал знаци. Всички тези неща играят силна роля, но
никое от тях не може да намали човешките ви привързаности. И никое от тях не може да
ви накара да се чувствате по начина, по който сте се чувствали, когато сте срещнали Фа:
„О, чаках толкова много години. Дойдох само за да получа това.“ Много хора вече нямат
това чувство и в резултат на това те се усъвършенстват от време на време и не са
прилежни. Някои хора, които имат предопределена връзка и са получили Фа, все още не
могат да премахнат своите привързаности. Има всякакви варианти. Щом
предопределеността приключи, всичко свършва.
Въпрос: Учителю, когато говорихте за символа сриваца [4], вие казахте: „Буда,
чието ниво е два пъти по-високо от Татагата, има два сриваца символа.“ Дали
визирахте, че височината на гонг колоната на човек е била два пъти по-висока от тази
на един Татагата?
Учителят: Имах предвид шиншин и могъщата добродетел на човек. Гонг е само
проявление на това. Няма проблем да го разбирате и като гонг колоната на човек. Но това
ще означава гонг колоната, след като човек постигне Съвършенство. С други думи,
височината на гонг колоната след постигане на Съвършенство, трябва да бъде двойно поголяма от тази на един Татагата. Гонг колоната, развита в процеса на
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самоусъвършенстване, не се брои. Това е, защото то все още не е приключило, защото
други части от вас все още не са постигнали Съвършенство. Така че тя е просто форма на
съществуване на енергия. И все пак от определена гледна точка тя представлява вашето
ниво и шиншин, докато се усъвършенствате.
Въпрос: По време на сингапурската Фа конференция, когато учениците
аплодираха, Учителят обикновено правеше позицията хъшъ с двете си ръце като жест
на признание. Но когато изнасяхте Фа лекции преди, Вие използвахте най-вече една ръка
като признание. Какво по-дълбоко значение има в това?
Учителят: Използвам една ръка за своите ученици. Но има едно нещо: когато
виждам чистите сърца на всички и че те напредват усърдно и непрекъснато, аз съм
наистина щастлив и тогава предпочитам да използвам и двете си ръце. При нормални
обстоятелства един Учител използва една ръка спрямо учениците си.
Въпрос: Чувал съм, че когато човек може да рецитира „Джуан Фалун“, той може
завинаги да носи Дафа със своя главен дух (джу юеншън), независимо дали ще постигне
Съвършенство.
Учителят: Кой би склонил просто да запомни Фа, но да не постигне
Съвършенство? Защо наизустявате книгата? Не е ли, за да достигнете Съвършенство?
Наизустяването на „Джуан Фалун“ ви помага да се подобрявате, тъй като и
микроскопичната част на вашето тяло и човешката част на най-външната повърхност го
запаметяват заедно. Но независимо как го наизустявате – и това важи дори за хора, които
са го наизустили много добре – в определен момент изведнъж ще откриете, че не можете
да го рецитирате. Защо? Причината е, че основната част от вас – частта, която го е
запаметила – се отделя от вас, след като е отговорила на стандарта. Вие изведнъж се
чувствате все едно „О, как така не мога вече да го рецитирам?“ Това е, защото частта,
която отговаря на стандарта, е била отделена и човешката повърхност вече не може да
рецитира цялото нещо, защото го е забравила. Някои забравят много, други забравят помалко. Такава ситуация наистина се случва.
Много от вас сте изживели ситуация, при която периодично чувате добре или
периодично вашето Трето око вижда нещата ясно. Кога човек може да вижда ясно или да
вижда най-добре? Това е, когато той се развива наистина добре на даден етап, докато
отделянето не е настъпило, и е прага да отговори на стандарта. Той вижда ясно, има остър
слух и тялото му е чувствително. След като отделянето се случи, той установява, че е
изгубил това състояние и ще си помисли: „Дали е, защото съм паднал? Как така нещата не
са толкова добри?“ Не е, защото сте паднали. А защото частта от вас, която е завършила
самоусъвършенстването, е била отделена и останалото е частта, която все още не е
завършила самоусъвършенстването и която трябва да продължи да се усъвършенства.
Така че от време на време ще имате засилена чувствителност. Ето как е. Това се случва
само при практикуване в Дафа.
Въпрос: Дали докато се усъвършенства към по-високи нива, човек спи по-малко?
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Учителят: Не е така. Това е свързано с промените и издигането на частиците,
присъщи на вашите мисли. Но наистина се случва периодично. Въпросът, за който токущо говорих, също включва този фактор. Когато вашата добре усъвършенствана част се
отдели от вас, на повърхността ще се върнете към нормалното състояние. Ще преживявате
това през цялото време, докато не постигнете Съвършенство. Всичко това ви позволява да
живеете като обикновени хора. Но човешката ви страна ще става все по-слаба и по-слаба.
И ако се придържате към високи стандарти, може би сред обикновените хора ще се
държите все по-добре. Така стоят нещата.
Въпрос: Времето напредва, а аз все още не мога до седя в позиция двоен лотос. Как
да се справя по-добре?
Учителят: Не се безпокойте. Никой не казва, че времето не е достатъчно. Никога
не съм казвал, че няма достатъчно време. Очаквам да побързате със
самоусъвършенстването и вие просто трябва да се съсредоточите върху това да
практикувате. Като казвам това знайте, че трябва да имате строги изисквания към себе си
– това имам предвид. Както и да е – онези, които изобщо не могат да сгънат краката си в
позицията, са много голяма рядкост. Има някои, чиито души (юеншън) в небесата не
приемат човешки облик, а такъв на други богове, които не сгъват краката си в лотосовата
позиция. Може би този фактор играе роля. Но след като днес имате човешко тяло, тяло от
плът, вярвам, че всички вие можете да сгънете краката си в позицията, освен
изключително специалните случаи. Ще го кажа по-шеговито. От присъстващите тук,
много хора наистина са се усъвършенствали доста добре. Онези Бодхисатви в небесата
прикриват уста и се смеят на тези от вас, които не могат да кръстосат краката си, като
казват: „Вижте онези самоусъвършенстващи се, които все още не могат да кръстосат
крака“.
Въпрос: Може ли Учителят да поговори за концепцията „привързаности“?
Учителят: Каква е причината хората да не могат да видят истината за вселената?
Защо това измерение е заблуждаващо? Нека кажа на всички: сред обикновените хора,
това, което виждате и с което влизате в контакт в измерението на обикновеното човешко
общество, заедно с полученото сред обикновените хора познание, всичко това ви
ограничава и ви огражда с бариери. Докато вашето знание за това измерение се натрупва,
докато вашето разбиране за всичко в това измерение става все по-ясно и по-ясно и когато
привидно сте станали по-знаещи, вие всъщност се затваряте все повече и повече. Това,
което считате за истината в това измерение на обикновените човешки същества, е твърде
вероятно в действителност да бъде погрешно, или противоположно. Така че няма да
видите истината на вселената, ако не изоставите тези разбирания от обществото на
обикновените хора. Особено онези неща, от които ние, като човешки същества, не можем
да се откажем с цел оцеляване, за да се предпазим или да извлечем по-голяма полза за
себе си – аз наричам всички тях привързаности. Тези привързаности са точно като голям
здрав катинар, който ви държи заключени. Трябва да отваряте всеки катинар, докато
напредвате по пътя си. Ако не го направите, те ще ви държат заключени и ще ви
заблуждават, и вие няма да видите истината. А ако не успеете да отворите тези ключалки
по пътя, който ви връща към вашия произход и истинската ви същност, няма да можете да
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продължите напред. Ето какво представляват тестовете. Всичко, към което сте
привързани, е препятствие за вас. Тези тестове, с които се сблъсквате в
самоусъвършенстването, са всъщност вашите собствени трудности. Причината да ги
използвам е да отворя ключалките на вашите привързаности, да ви позволя да видите
истината и за да се издигне съзнанието ви.
Въпрос: Как да разбираме изоставянето на всички привързаности?
Учителят: Това означава да изоставим привързаностите, които не могат да се
пуснат в обикновеното човешко измерение, защото пътят, по който се усъвършенствате
днес, е различен от всички пътища в миналото. Знаех, че много, много хора ще дойдат да
го учат и така ще възникне социален феномен. В бъдеще ще го учат дори още повече хора.
Тогава този социален феномен, който е налице – масите, които се усъвършенстват – ще
има голямо влияние върху обществото. Ако всеки се усъвършенстваше с отключени
способности и всеки вършеше свръхестествени неща, цялостният облик на обществото
щеше да се промени. И тогава, вместо да прилича на човешко общество, то щеше да
прилича на общество на божества. Това не може да се случи. Тъй като човешкото
общество просто е такова, ние се възползваме от тази среда и се усъвършенстваме в нея.
Не само че не нарушаваме тази среда, но същевременно трябва и да се приспособим към
нея, докато се усъвършенстваме. Това е така, защото няма как да се усъвършенствате, ако
не се приспособите към тази среда. Подходът, който сме възприели днес, е такъв. Вече
има над 100 милиона души, които практикуват Дафа. Няма да се получи, ако всички
напуснат домовете си, за да станат християнски или будистки монаси. В бъдеще ще има
още повече хора. Какво би се случило с това общество? Кой ще ви храни, ако всички
дойдат да се усъвършенстват? Не би се получило. Така че трябва да се придържаме
колкото може повече към обществото на обикновените хора. Ние използваме този вид
обществена форма на обикновените хора, за да се усъвършенстваме, така че трябва да се
съобразяваме.
Всички вие трябва да имате работа, среда, дори семейство и множество роднини в
обществото на обикновените хора. Всеки аспект на тези неща е отражение на
способността ни да се придържаме към установените норми в обществото на
обикновените хора. В същото време те ни създават добри възможности да се
усъвършенстваме и ни осигуряват среда за култивация, защото вие се усъвършенствате
сред обикновените хора. Тогава, тъй като се усъвършенствате сред обикновените хора,
ние се придържаме колкото може повече към порядките на обикновеното човешко
общество що се отнася до отношението към материални въпроси или материални
притежания. Но трябва да отбележа нещо: вие не сте като другите хора. Тъй като сте
самоусъвършенстващи се, вашите сърца и съзнания не са привързани към тези неща.
Може да имате много пари, семейство, имущество – може да имате много неща. Но трябва
да изоставите привързаността към тях. Това е вашият начин на самоусъвършенстване.
Пълното изоставяне, за което говорим тук, не означава, че трябва да се откажете от
материални неща, за да се счита за изоставяне. Напротив, ако се откажете от всяко
материално нещо, но в сърцето и съзнанието си не сте ги пуснали, ако не сте склонни да
се разделите с тях, ако не сте способни да ги изоставите или дори ако мислите за тях често
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и позволявате това понякога да засегне вашето усъвършенстване, тогава бих казал, че това
всъщност не е изоставяне, а принуждаване да ги изоставите. Така че привидното приемане
на материални въпроси леко е формалност. Според мен истинската причина човек да може
да се издигне чрез самоусъвършенстване е, че човешкото сърце и съзнание претърпяват
промяна. Само когато сърцето и сферата на мисълта на човек са достигнали стандарта, той
наистина се е издигнал в самоусъвършенстването. Ние приемаме материалните неща
много леко. Няма значение дали ги имате или не. От решаващо значение е дали можете да
изоставите привързаността и дали можете да се извисите – ето това е най-важното. Нещо
повече, цялата ни форма на самоусъвършенстване е аранжирана за култивация сред
обикновените хора и това ви позволява да напредвате прилежно, без вашият гонг да
изостава. Всички подредби във всяко отношение съответстват на тази форма на
самоусъвършенстване, която имаме днес. Така че, когато преди години започнах да
преподавам Фа за първи път, боговете казваха, че това е „Фа на висшата добродетел“. Те
почувстваха, че е нещо наистина добро.
Въпрос: Трябва ли методите за разпространение на Дафа да бъдат пригодени, за
да са подходящи за европейците?
Учителят: Чудесно е един самоусъвършенстващ се, който е получил Фа, да има
този стремеж и да мисли как да го разпространи и да позволи на повече хора да го учат.
Независимо дали в Европа или на Изток, без значение как го разпространявате, ще бъде
трудно за онези, които не са предопределени, да дойдат да го учат. Кои хора са
„предопределени“? Вече съм говорил за предопределеността. Тогава как да намерим
онези, които са предопределени? Да речем, че публикувате реклама във вестника и
търсите: „Кой е предопределен?“ Така няма да стане. Но има нещо, с което всеки трябва
да е наясно. Вероятно всеки от нашите ученици знае вътрешно, че има хора, които веднага
ще се почувстват поразени или развълнувани, когато споменете думите „Фалун Гонг“ или
„Джуан Фалун“, и тези хора незабавно искат да го научат. Много е вероятно тези хора да
са предопределени. Сърцата на някои хора остават безразлични, независимо как
разговаряте с тях, и е твърде вероятно те да не са предопределени.
Относно това как да го разпространяваме и методите за разпространението му,
всъщност най-добрият начин е нашите ученици да правят упражненията на обществени
места, така че онези, които са предопределени, да могат да ги намерят. Друг начин е
нашите Дафа книги да са достъпни в книжарниците на различни народности и държави.
Имам безброй фашъни, които могат незабавно да видят кой е предопределен и кой трябва
да получи Фа. Ако нашите книги са в книжарниците и нашите ученици правят
упражненията в парковете, фашъните могат да намерят предопределените и да ги доведат
да потърсят този Фа. Ще възникнат някои предизвикателства, ако нямаме такъв тип среда.
Но независимо от използвания метод, предопределеният човек ще намери книгата и ще я
намери за добра, когато я прочете. Тъй като е предопределен, той определено ще мисли,
че това е нещо добро и ще го търси и след като някои от нас правят упражненията в
парковете, той веднага ще ни открие. От началото на преподаването ми на Фа, много хора
са го получили по този начин. Но има и много хора, които са чули за него от нашите
ученици. Те са решили, че наистина е нещо добро и са казали на членовете на семействата
си да дойдат да го учат. Ако смятаха, че не е нещо добро, определено не биха казали на
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семействата си да дойдат да ги мамят. Точно защото са усетили, че е нещо добро, те са
казали на членовете на семействата си да дойдат да учат. Тогава семейството им е
усетило, че е нещо добро и са казали на други приятели и роднини да дойдат да учат.
Хората са силно повлияни, когато самите ученици говорят за своите лични преживявания
и как се чувстват. Те не биха лъгали членове на собственото си семейство, нито биха
лъгали приятелите си. Така че техните приятели имат вяра. И ако те повярват, също ще
дойдат да го учат и ще имат свои собствени преживявания. Ето как се разпространява
Дафа.
Въпреки това има малък брой хора, които са получили Фа, четейки статии,
публикувани от наши ученици във вестници или списания. Вчера казах, че не възразявам
да получат Фа по такъв начин. Но какви проблеми могат да възникнат при този сценарий?
Тогава ще дойдат не само най-възвишените хора, но също и най-низките. Така че хората,
които идват, ще имат различни цели и много различни състояния на съзнанието и затова
някои хора практикуват известно време и после напускат. Те вероятно спадат към понизшия тип хора. Може би не искат да го получат или не е отредено да го получат. Често е
така. И за учениците е добре самите те да пишат статии или да публикуват информация
във вестници. Не възразявам срещу това, тъй като в крайна сметка то помага на
предопределените хора да дойдат – възвишените хора ще видят вестника и ще дойдат. Ето
защо може да бъде ефективно. Но има само два общоприети метода: единият е да имаме
книги в книжарниците и места за правене на упражненията, така че фашъни да могат да
доведат хората да ги намерят; другият е Фа конференции и нашите ученици да споделят
своите преживявания с близките си. Основно чрез тези два метода идват повече хора и
качеството им е високо. Относно използването на други методи, било то източни или
западни, мисля, че все пак това са двата основни метода. В началния етап хората в много
региони все още нямат разбиране за Фалун Гонг, така че го представяме на хората, като
пишем статии във вестници или списания и други медии. Разбира се, бъдете сигурни, че
това също разпространява Фа.
Въпрос: Аз съм от бялата раса. Когато срещнете тест, Вие преминавате ли го
или го подминавате?
Учителят: „Когато Вие...“ Имате предвид мен, нали? Има нещо, което бих искал да
кажа на всички ви. Въпросът е много добър. Мисля, че е време да разясня нещо на всички.
Мога да ви кажа, че днес, без значение колко хора практикуват Дафа, или колко
ученици или последователи имам, вие всички сте самоусъвършенстващи се. Никой не е
изключение. Така че вие всички се усъвършенствате. Независимо дали се
усъвършенствате добре или зле, прилежно или не, или дали нивото ви е високо или не,
всички вие трябва да се придържате към строги изисквания, докато се усъвършенствате, и
да се разглеждате като самоусъвършенстващи се. Аз обаче не съм тук, за да се
усъвършенствам. Трябва да сте наясно с това разграничение. Аз нямам собствени
изпитания, нито пък съм под влиянието на култивационни фактори като вас. Искам да
изтъкна нещо: аз ви приемам като мои ученици, така че ви предлагам спасение, спасявам
ви и ви преобразявам. Ето по това си личи, че съм различен от вас. Трябва да се отнасяте
към всички неприятности, които срещате, като към самоусъвършенстване, защото те
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определено са самоусъвършенстване. Но ако на мен ми се случат неприятности, това е
пробив и накърняване на Фа. Защо трябва да се разглежда по този начин? Този космос е
изначален. Целта да правя това е Фа коригирането. Всички същества на космоса са се
отклонили от Фа, така че трябва да бъдат коригирани с Фа. Това, което често ви казвам е,
че това е нещо, на което човек не попада дори с хилядолетия. Да се преподава Дафа на
целия космос в човешкия свят – Фа, за който дори и боговете не са знаели преди – това е
нещо, което не се е случвало никога от сътворението досега.
В течение на безкрайни исторически епохи животите стават все по-нечисти и
всичко се отклонява. Ако продължи така дълго време, дори най-фундаменталната основа
Джън, Шан, Жен ще се отклони. Това е невероятно ужасно. Но аз ценя животите в
космоса. Иска ми се да запазя възможно най-много от първоначалните животи и да
предотвратя процеса на елиминиране. Това желание се появи, така че дойдох.
(Аплодисменти.) Тъй като съм дошъл тук, идвам по такъв начин, че нося със себе си
всичко, което е най-изначално, най-прекрасно и от началото на времето – което е посъвършено. Знаете, че Фалун се върти. Фалунът, който виждате, е само повърхностната
форма на Фалун. Той има и Фа страна, която не можете да видите. Той се върти
непрестанно и има автоматичен коригиращ механизъм, който връща всичко в найизначалното му и оптимално състояние. От микроскопичното ниво до повърхността
цялата материя и всички животи са такива – всичко се върти и е в движение. Аз създадох
и възстанових всичко това. Нещо повече, то непрекъснато се усъвършенства и
хармонизира. При мен не стои въпросът за самоусъвършенстване. Докато извършвам това
начинание, трябва да разреша възпрепятстващия ефект на злите сили, формиран след като
животите във вселената са станали нечисти. Същевременно съществува
предизвикателството, поставено пред мен от кармата, създадена от всички същества в
човешкото общество. Често казвам, че знам защо Исус е бил разпнат от хората, защо
Шакямуни е трябвало да премине през Нирвана и защо Лао Дзъ си е отишъл
преждевременно, оставяйки след себе си книга от пет хиляди думи. Да кажем, че един
човек е дошъл на този свят и се преражда живот след живот. Нямате представа през колко
форми на живот и през колко човешки живота сте минали. Но във всеки един живот сте
натрупали много дългове към другите и сте извършили много злини. Някои хора идват от
различни нива и са се преродили на тази земя. Те са извършвали погрешни неща, докато
са се спускали стъпка по стъпка, т.е. те са пребивавали в измерения на високо ниво. Защо
не са могли да останат в тези измерения? Това е, защото там отново са извършили лоши
неща и са се спуснали по-надолу; те отново са извършили лоши неща и са се спуснали
още по-надолу. Така че дълговете, натрупани от извършването на нередности в небесата,
са дългове към богове.
Боговете в небесата няма да позволят на човешко същество да се завърне в
небесата! Без Учител да ви преподава, без учител, който да се грижи за вас, никога не
бихте могли да се върнете, без значение колко велики са способностите ви. След като
дойдете на земята, завинаги ще е невъзможно да се завърнете, ако за вас не се грижи
учител, който истински спасява хора. Това е, защото дори наистина да можехте да платите
за кармата в човешкия свят, пак не бихте могли да платите това, което се дължи в
небесата. Исус искал да спаси хората и имал голямо милосърдие, затова пренебрегнал
всичко това. Тогава трябвало да премахне тези трудни за отстраняване кармични възли,
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свързани към хората. Но в тази вселена има закон, който гласи: „Онези, които не губят, не
печелят; за да спечелите, трябва да загубите; дължимото, трябва да бъде платено.“ Това е
абсолютно, това е един абсолютен и вечен закон. Съответно, ако освободите човека от
него, кой ще плати за дълговете му? Така че тези сметки или всички тези дългове
естествено се стоварили върху Исус. „Ти го развърза за тях, тогава ти ще платиш за това
вместо тях.“ Всички възли, които нямало как да бъдат премахнати, всичко дължимо и
нещата, от които тези хора, бидейки спасени, просто нямало начин да се освободят,
всичко това било прикрепено за Исус, тъй като той бил на земята. Имало кармични
дългове от всякакви нива; тоест те не били само от тук, сред хората. Докъде се е стигнало
накрая? Колкото повече хора спасявал, толкова повече възли носел. Той просто нямало
как да се освободи, нито пък имал енергията да направи тези неща. Възлите не можело да
бъдат развързани. Така че накрая Исус спасил онези хора, но собственото му човешко
тяло не можело да бъде освободено. Така че Исус нямал друг избор, освен да изостави
това тяло, за да плати кармичните дългове вместо тях. Кармата на много животи, както и
много омраза се стоварили върху Исус. „Добре, ще ги платя за всички вярващи.“ Той бил
разпнат и умрял в агония. Всички възли били прикрепени към тялото му от плът и със
смъртта на плътта му били освободени. Исус бил освободен в мига, в който това тяло било
изоставено. Ето защо Исус е трябвало да бъде разпнат и защо хората казват, че Исус е
страдал заради хората. Това е причината.
Вие всички виждате, че много хора са дошли да учат този Фа. В бъдеще ще има
още повече. Знаете, че за да се усъвършенствате, тези неща трябва да бъдат направени от
учителя. Но аз съм различен от тях, защото, независимо дали става дума за Исус или
Шакямуни, те в края на краищата са просветлени същества от малък мащаб. Аз не съм
вътре в космоса, така че мога да разрешавам проблемите на животите на различни нива и
в различни космически тела на космоса. Казах, че спасяването на човешките същества не е
моята истинска цел, но те са едно ниво същества, което е включено – те са едно ниво
живот, което искам да спася. Всъщност самият аз нямам изпитания, аз не се
усъвършенствам. Трудностите, с които се сблъсквам, рядко се проявяват тук на
обикновената човешка страна, но има и такива, които все пак се проявяват тук, и повечето
от тях не са ви известни. Причината да мога да се освободя от този проблем е, че не съм в
неговите рамки. Аз няма да бъда като тях – неспособен да се измъкна. Мога да се измъкна,
но трудността е изключително голяма, това е нещо, което никое от вас, съществата, не
може да си представи. Аз мога във възможно най-голяма степен да се откажа от всичко
свое и ето защо мога да разреша всичко това. (Аплодисменти)
Между другото, нека да подчертая и нещо, свързано с въпроса, повдигнат току-що.
Често някои ученици ме придружават, до мен са, а във всеки регион има хора, които са
отговорници – координатори на центрове или други отговорни. Трябва да разберете нещо:
всичко, с което се сблъсквате, се отнася до справянето с трудности. Но не можете да
представлявате Учителя. Когато става дума за нещо, в което знаете, че съм участвал, вие
трябва да разглеждате въпроса от моя гледна точка. Това е нещо, което преди сте
пренебрегвали. Проблемите, създадени за мен, са вреда, насочена към този Фа. Така че е
напълно различно от това вие да преминавате през своите изпитания. Изобщо не е така, че
вашият учител се усъвършенства или че вашият учител преминава тестове. Това наистина
е вреда, насочена към Фа и космоса, така че не могат да бъдат приравнявани. Бъдете
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наясно с това. Когато се справям с проблеми, аз се отнасям към тях като към истински
демони, но вие не можете! Всичко, с което се сблъсквате, е пряко свързано с вашето
самоусъвършенстване. Така че винаги трябва да се отнасяте към това като към
самоусъвършенстване и да търсите причините вътре в себе си. Тези неща са напълно
различни.
Въпрос: За европейците изглежда е много трудно да навлязат в покой. Защо?
Учителят: Всъщност е едно и също за азиатци и за европейци. Човек, който може
да постигне истински покой, докато се усъвършенства в обществото на обикновените
хора, наистина е на високо ниво. Тъй като имате работа в обществото на обикновените
хора и трябва да се занимавате с обикновени човешки дела от всякакъв вид, докато седите
там, не искате да мислите за нищо, но тези неща ще повлияят на съзнанието ви до степен
да мислите за тях несъзнателно. Ето защо не можете да постигнете покой. В
самоусъвършенстването ние непрекъснато се подобряваме и премахваме привързаности.
Докато вашите привързаности стават все по-малко и по-малко, ще откриете, че вие
естествено ставате все по-спокойни, все по-спокойни и по-спокойни. Това отразява
вашето ниво. Не е реалистично да очаквате да постигнете покой още от самото начало.
Никой метод не може да постигне това, освен в случаите, когато имате изключително
специални обстоятелства; човешката страна на тези хора е наистина слаба, а другата
страна е наистина силна. Те са в състояние да са отчасти просветлени и отчасти не. Това
са изключително специални хора, които могат да постигнат определена степен на покой, и
това се дължи най-вече на проявлението на божествената им страна, а не на човешката. С
изключение на случаи като този, за другите е невъзможно от първия ден да достигнат
степента да могат да бъдат в покой. Така че няма разлика за различните раси, еднакво е за
европейци и азиатци.
Не се тревожете, ако не можете да постигнете покой. Стига тялото ви да се чувства
удобно и спокойно, когато правите упражненията, просто направете всичко възможно да
се въздържате от мисли за какво ли не. Ако наистина не можете да спрете съзнанието си
да блуждае, така да бъде, но се отнасяйте към тези необуздани мисли като към някой друг:
„Хайде, мисли. Ще те наблюдавам как мислиш.“ Това също е подход. Поне можете ясно
да разграничите, че не сте вие, а това е наистина ценно. Или го обуздавате и не го оставяте
да мисли, в който случай сте постигнали това, което един самоусъвършенстващ се е в
състояние да направи. След като тялото се отпусне, човек навлиза в оптималното
състояние за преобразуване и подобряване. Но какво ще стане, ако съзнанието ви не се
успокои и не можете да постигнете най-доброто състояние за преобразуване и
подобряване? Знаете, че нашето самоусъвършенстване започва от микроскопичното ниво,
така че микроскопичната част от нас е в покой. Започвайки оттам, тъй като тази част става
все по-спокойна и се усъвършенства все по-добре, това, което е на повърхността, ще бъде
ограничено и ще отслабва през цялото време. Повърхността е по-лоша [отпреди], но е послаба. Такава е взаимовръзката. Много от вас са се усъвършенствали дълго време и
намират, че в съзнанието им все още има лоши мисли. Ако искате, можете да ги
потиснете. Това е така, защото въпреки че стават все по-лоши и повече от тях се появяват
на повърхността, те отслабват, тъй като вече нямат корени.
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Въпрос: Как ние, западните практикуващи, да разграничаваме кое е правилно и как
трябва да живеем? Трябва ли да оставяме нещата да се случват естествено?
Учителят: Ще ви кажа какво мисля. При различни обстоятелства съм говорил за
това да оставяме нещата да се случват естествено. Не съм ви казвал да оставяте нещата да
се случват естествено по отношение на всичко. Когато работите във фирма, вашият
началник ви плаща. Ако сте нехайни към работата, оставяте нещата да се случват
естествено и не работите усилено, тогава наистина не заслужавате заплата. Където и да
сме, ние трябва да сме добри хора. Казвам, че „да оставяме нещата да се случват
естествено“ трябва да се прилага в зависимост от ситуацията. В самоусъвършенстването
ние следваме естествения ход на събитията, но все пак, трябва да положим усилия да
потиснем лошата част от себе си и трябва да продължим да работим усилено върху
самоусъвършенстването – да постъпваме по друг начин не се нарича „да оставяме нещата
да се случват естествено“. Ето всъщност как се усъвършенствате всички вие. Знаем добре,
че в самоусъвършенстването ние трябва активно да се усъвършенстваме и в ежедневието
си да се придържаме възможно най-много към порядките в обществото на обикновените
хора. Така че трябва да разделите ежедневната си човешка работа от своето
усъвършенстване – вие определено трябва да ги разграничите. Работата си е работа, а
самоусъвършенстването – самоусъвършенстване. Но има още нещо: тъй като сте
самоусъвършенстващ се, високите стандарти, към които се придържате, ще имат
отражение върху работата ви, в обществото, у дома и в различни социални среди. С други
думи, вие винаги сте добър човек, без значение къде сте, и всички ще казват, че сте добър
човек. Ето как са свързани. Идеята да се оставят нещата да се случват естествено не е
както хората са казвали в миналото, че човек вече няма да се интересува от нищо и просто
ще седи там, сякаш е напуснал човешкия свят; считало се е, че човек, който прави това, „е
оставил нещата да се случват естествено“. Но не е така – идеята определено не е това.
Ако срещнете определени неприятности, мисля, че като самоусъвършенстващи се
трябва първо да потърсите в себе си: „Дали е защото аз самият не съм се справил добре в
някакъв аспект?“ Ако никой от вас самоусъвършенстващите се не може да направи това,
изобщо няма как да постигнете напредък. Така че когато някой от вас срещне някакви
неприятности, трябва винаги първо да потърси в себе си: „Дали направих нещо, което не е
съвсем правилно?“ Често говоря за един принцип: всичко във вселената е в хармония; ако
вие самите направите нещо нередно, това ще породи леко изкривяване, неразбирателство
с другите, и всичко край вас ще изглежда не на място. И междуличностните отношения ще
се обтегнат. В този момент потърсете причините вътре в себе си и поправете грешката си.
Ще откриете, че всичко отново ще стане хармонично и правилно. Не мисля, че трябва да
спорим с другите. Ако наистина ви сполети неприятност и изглежда че някой е
несправедлив към вас, мисля, че е вероятно вие, един самоусъвършенстващ се, да го
дължите от предишен живот. Изтърпете го (жен) и се освободете от него. Дори обикновен
човек знае, че двама души ще бъдат разстроени, след като са се спречкали; възниква
дрязга и двамата се оплитат. Когато дрязгата продължава дълго време, ще става все потрудна за разрешаване и накрая те ще станат врагове. Но ние сме в състояние да го
понесем, да го пренебрегнем и да направим крачка назад. В Китай има една поговорка:
„Направете крачка назад и ще откриете, че морето е обширно, а небето – безгранично“.
Ако продължите да настоявате и държите на своето, ще откриете, че наистина няма изход.
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Но щом отстъпите, изоставите привързаността и я пренебрегнете, ще откриете, че
наистина морето е обширно и небето безгранично – цял един нов свят. Ето как е. Ето как
би трябвало да е за един самоусъвършенстващ се. Ако спорим и се борим точно като
обикновени хора и се замесваме в конфликти както правят те, тогава бих казал, че сме
съвсем същите като обикновените хора. Не е ли така? Всъщност е така.
Въпрос: Как можем да узнаем собственото си ниво?
Учителят: Субективно казано, аз изобщо нямам желание да ви позволя да знаете
нивото си в началото. За да може човек, да се слее с толкова необятен Фа... ще дам
пример. То е като треска дърво или малко дървени стърготини да паднат в доменна пещ с
разтопена стомана: веднага ще ги изгубите от поглед. Докато се сливате с такъв необятен
Фа, кармата на вашето тяло, мисловната карма и всякакви неща, биха изчезнали за миг.
Ако го правехме изцяло по този начин, това щеше да е като да не сте се усъвършенствали
вие и би било равносилно на това аз да съм пресъздал живот. Няма да се брои за ваше
самоусъвършенстване. Така че не можем да го направим по този начин. Нужно е вие да се
усъвършенствате и да променяте себе си. Този Фа е необятен. В хода на своето
усъвършенстване, стига да се възприемате като самоусъвършенстващ се, да се
усъвършенствате постоянно и непоколебимо и да продължавате да четете книгата, вие
непрекъснато ще се издигате и подобрявате. Добавете към това и допълнителния ни метод
– изпълнението на упражненията – и скоростта ви на подобрение е много бърза. Това е
най-бързият начин за самоусъвършенстване.
Ако от началото ви позволя да узнаете нивото си, няма да сте способни да се
овладеете: „Уау! Аз съм изключителен! Вече съм стигнал толкова далеч в
самоусъвършенстването!“ Да предположим, че ви позволя да видите истинските промени,
настъпили около собственото ви тяло, помислете за това: тъй като носите емоции,
желания и всякакви привързаности на обикновени хора, няма ли сърцето ви да бъде
повлияно? Не мога да ви позволя да го узнаете толкова скоро, защото обикновените ви
човешки мисли все още са доста силни. То е защото искам да гарантирам, че в
самоусъвършенстването си непрекъснато ще се издигате възможно най-бързо. Когато
един извисен човек чуе Дао, той ще постигне Съвършенство просто чрез просветление.
Това е най-възхитителното. И е най-бързото – наистина е най-бързото.
Имаме ученици, чиито ситуации са различни, така че някои хора се
усъвършенстват с отключени възможности, а някои са в полузаключено състояние. Те
могат да виждат, а някои дори могат да виждат доста ясно и знаят всичко. Това са
изключителни случаи. Повечето хора се усъвършенстват със заключени способности.
Просто се съсредоточете върху изучаване на книгата и самоусъвършенстване, и постоянно
ще се подобрявате и непрекъснато ще се просветлявате до небесни тайни. Законите и
принципите на Фа сами по себе си са достатъчни, за да ви изпълнят с увереност. Разбира
се хората в днешното общество са твърде дълбоко заблудени от всякакви фалшиви така
наречени „действителности“ на обществото на обикновените хора и са привързани твърде
силно. За тях е просто прекалено трудно да се освободят. Те често се затрудняват при
избора между Фа и своите привързаности към личен интерес. Човек дори би предпочел да
се откаже от Фа, отколкото да се откаже от привързаностите си. Трудно е тези неща да се
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определят, тъй като днешното общество е стигнало до този етап, когато хората вече не
познават истинската си същност или стандартите за човешките същества.
Колкото и да е лошо обаче, това ни осигурява най-добрата среда за
самоусъвършенстване. Не е ли вярно, че колкото по-сложна е средата, толкова повече е
способна да изгради самоусъвършенстващи се с високи постижения? Това е принципът.
Преди няколко години в Китай се появиха много чигонг майстори. Обикновените хора им
се възхищаваха: „Еха, невероятни велики чигонг майсторе, вие имате всички тези
невероятни способности!“ Хората ги възхваляваха и дори им даваха пари, тъй като те
лекуваха хора. Техният стремеж към материалното ставаше все по-силен и по този начин
мнозина пропаднаха и изгубиха своя гонг. Те бяха напълно провалени и техните майстори
вече не ги предпазваха. Защо? Самоусъвършенстването се практикувало на места, които
не били известни на обикновените хора. Като се усъвършенствали в планините, на
уединени места, в манастири или чрез други религиозни форми, те не влизали в контакт с
реалностите и сложните въпроси в обществото на обикновените хора, нито пък влизали в
този голям багрилен казан. Ако влезели в контакт с обществото, веднага щели да бъдат
замърсени от сложното общество, накрая щели да преследват слава и печалба като
обикновените хора и щели да се превърнат в обикновени хора, защото техните методи на
усъвършенстване биха загубили ефекта си сред обикновените хора. За разлика от тях ние
се усъвършенстваме точно в този голям багрилен казан и всичко, с което се срещаме, е от
този тип. Не сте ли необикновени, ако можете да се издигнете над него?! Знаете ли защо
може да се усъвършенствате към високо ниво? Един от най-съществените фактори, които
гарантират вашето усъвършенстване към високи нива, е фактът, че тук е толкова
прогнило. Ако можете да се издигнете над това – дори ако сърцето ви се трогне само леко
и иска да се усъвършенства днес – вие сте необикновени, защото насред такава среда,
потопени в страдание, вие все още имате това желание.
Видимото страдание, което е на повърхността, не означава много. Това, което е
наистина мъчително, е страданието, което се появява, когато отрязвате и пречупвате
привързаности – ето тогава боли най-много. Така че тази сложна среда осигурява найдобрите условия и ви позволява да се усъвършенствате към високи нива. От друга страна
силата на този Дафа може да се разкрие само в тези най-неблагоприятни ситуации. Ако
всичко в едно общество беше добро, този Дафа нямаше да е нужен. И Фа коригирането
нямаше да е наложително в добра среда. Щеше да е достатъчно в света просто да имаме
Фа от Татагата нивото на Исус и Шакямуни. Но защо сега религиите са влезли в Епохата
на Края на Закона, когато никоя от тях вече не може да спасява хора? Хората дори се
осмеляват да кълнат Буда, а върху статуи на Исус дори се стъпва и уринира. В тази епоха
да искаш от хората да учат Фа [на такива Татагати] или да ги спасяваш с тези Фа, няма да
има резултат.
Въпрос: Аз наистина искам да се усъвършенствам, но как мога да спра да се
съмнявам в Дафа?
Учителят: Това, което ви казах е, че всеки в обществото на обикновените хора ще
придобие много, много представи в съзнанието си след раждането и ще попива „знания“
от фалшивите реалности на обществото на обикновените хора, които го заблуждават още
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по-лошо тук. Многото представи и наложени понятия, формирани в съзнанието ви, са все
фактори, които ви блокират да получите Фа. Не са ли тези възникнали в съзнанието ви
съмнения причинени от това, че оценявате Фа с наученото от реалностите на
обикновените хора? Не е ли това начинът, по който се появиха тези съмнения?
Определено. С други думи вие оценявате Фа, като използвате представи, формирани от
обикновено човешко знание и обикновени човешки мисли. Не са ли обикновените
човешки същества на най-ниското ниво? Не са ли обикновените хора изгубени в илюзия?
Какво толкова имат те, което да може да се сравни с истината на вселената? Нищо. Но
този наш Дафа се преподава по най-нисшия, обикновен човешки начин, като се използва
човешкият език – най-нисшата форма на изразяване. Така че изглежда сякаш и [Дафа] е
повърхностен. Но докато продължавате да го изучавате, ще откриете, че той става все позадълбочен. Колкото повече го изучавате, толкова повече става твърде дълбок за
измерване и твърде далечен за достигане. Обикновеното човешко познание, от друга
страна, няма такова задълбочено съдържание. Правите огромна грешка, ако вземете
цялото недоверие и съмнения, които имате, за ваши собствени мисли. Това са представи,
формирани след раждането сред обикновените хора. Мислите, че те са самите вас, но те не
са.
Въпрос: Третото ми око беше отворено, преди да започна практиката. Изкарвам
си прехраната с гадателство. Трябва ли да се откажа от работата си?
Учителят: Ако не се усъвършенствахте и останехте обикновен човек, нямаше да
съм против. Преподавам Фа на самоусъвършенстващи се, за да им дам възможност да се
усъвършенстват. Не се старая всеки да започне да практикува Дафа. Ако мислите, че
можете да се усъвършенствате, тогава го направете. В противен случай недейте. Може би
в бъдещото човешко общество все още ще съществуват такива странични практики, като
пророчество, фъншуй [5] и дори лекуване на болести с използване на определени методи.
Възможно е всички те да съществуват. Те винаги са съществували в целия свят от древни
времена. Но във времето, което предстои, нещата, които вие като самоусъвършенстващ се
ще видите, ще бъдат от все по-високи сфери, а силата на вашите думи ще става все поголяма. Когато кажете на другите хора какви са техните съдби, ще възникнат проблеми.
Понякога нещата в човешкия свят не са фиксирани; възможно е да не се случат по точно
определен начин. Тогава, ако човек повярва на казаното от вас и силно вярва в него, това
ще засили тази вероятност. Щом придобиете енергия е възможно думите ви да станат
причина елемент, който не е фиксиран, да стане фиксиран и резултатът ще е нещо, което
първоначално не е трябвало да се случи. Това, което виждате, не е действителната
ситуация; съществуват други кармични причини. И все пак, когато говорите за него, вие
ще сте го фиксирали. В този случай може да сте направили нещо лошо. А този вид карма е
нещо допълнително, което сте добавили към самоусъвършенстването си. Вашите
изпитания и премеждия са тук пред вас и вие трябва да преминете всяко едно от тях. Няма
да можете да преминете допълнителните изпитания, които добавяте. Ако направите нещо,
което има голямо въздействие или сериозни лоши последствия, няма да можете да
преминете изпитанието и да се усъвършенствате. Затова самоусъвършенстващите се
наблягат на усъвършенстването на речта. Но вие изобщо не сте успели да отговорите на
това изискване. Ако директно кажете на другите какво виждате, вие разкривате небесни
тайни и небрежно и безотговорно ги казвате на обикновените хора. Как може това да не е
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проблем? Това е дори още по-неприемливо.
Също така, нека да ви кажа, че освен личните си фактори, по-голямата част от
гадателите имат и външни фактори, които играят роля. Така че това е нещо ужасно. Това е
наистина ужасно за едно живо същество! В този случай няма как да се усъвършенствате.
Просто казвам на хората принципите по въпроса – нямам против обикновените хора да
правят това. Ако искате да се усъвършенствате, трябва да ви кажа за това и да бъда
отговорен към вас. Ако правите това, то само ще ви навреди. След тези думи сигурно ще
си помислите: „А как да си изкарвам прехраната?“. Аз просто преподавам Дао,
преподавам Фа на самоусъвършенстващи се. Ако можете да се усъвършенствате, тогава се
усъвършенствайте. Мога да го обсъждам само по този начин. Аз трябва да съм отговорен
към вас. От друга страна ще бъде подсигурено вие, един Дафа ученик, да можете да си
изкарвате прехраната – това е начинът, по който трябва да бъде.
Въпрос: Как мога да се освободя от страха си?
Учителят: Страхът също е привързаност. Става въпрос дали вашата воля е силна.
Трябва да го преодолеете. Някои хора казват: „Заспивам, когато и да правя
упражненията.“ Това също е нещо, което трябва да преодолеете със собствената си воля.
Въпреки че не е демон, то може да има демоничен ефект върху самоусъвършенстващите
се. Ще ви повлияе, ако не можете да го превъзмогнете.
Въпрос: Никога не мога да усетя Фалун да се върти в долната част на корема ми.
Учителят: Не всеки може да го усети. Някои хора са толкова чувствителни, че го
усещат веднага щом енергията се задвижи: „Уау! Толкова е силно!“ Някои хора не усещат
нищо, дори когато в корема им се случват разтърсващи неща. Физическото състояние на
всеки човек е различно. Не съдете за нивото на човек според това, което той усеща.
Уверете се, че не съдите за това въз основа на усещания.
Въпрос: Никога ли няма да се отвори третото ми око?
Учителят: Преследвате ли го? Ако не се отвори дори когато успеете в
самоусъвършенстването, тогава мисля, че нещо не е наред. Всъщност имате предвид:
„Няма ли да се отвори в процеса на самоусъвършенстване?“ Ако го преследвате, ако имате
такава мисъл – дори и бегло – няма да ви бъде позволено да виждате. И дори когато имате
способността да виждате, няма да ви бъде позволено да виждате, тъй като тази ваша
привързаност не е била елиминирана. Така че трябва да се освободите от тази
привързаност и да не ѝ обръщате внимание. Тогава вижте какво ще се случи.
Учениците от бялата раса са различни от азиатските ученици, защото културните
корени на Изтока – особено на Китай – са по-дълбоки. Там не само има култура на петшест хиляди години, но също така е наследена предисторическата култура на предишния
период. Така че в самите му кости и в самите му клетки има дълбоко културно
съдържание. И все пак културата в бялото общество е само от около две хиляди години,
така че митовете ѝ са лесни за развенчаване. Те могат почти да виждат, веднага щом
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митовете отпаднат. Тогава, от друга страна, по какво се отличават китайците? Когато им
кажете причината, те все още си мислят: „О, точно така, но тогава защо е въпросът?“
Когато отново им кажете защо е въпросът, те пак си мислят: „О, ами тогава защо е
въпросът за защо?“ Така че трябва да им изясните нещата чак до края, преди да можете
напълно да отворите съзнанията им. Ето защо много от нашите бели ученици могат
неволно да прогледнат, веднага след като започнат да учат – това е причината. Те са били
запечатани много леко от повърхностните неща в обществото на обикновените хора. Само
теориите – обикновените човешки теории – ги обвързват. Веднага щом тези теории бъдат
разбити, сред обикновените хора няма нищо, което може да ги ограничи. Това е идеята.
Разбира се невинаги е така. Разбирането по усет и рационалното разбиране са две
различни неща. Ако човек наистина може да научи Фа и да го попие в съзнанието си,
наистина да схване Фа по време на самоусъвършенстването, тогава това е различно от
разбирането по усет в началото. С извисяването си, човек ще разбира Фа рационално.
Въпрос: Как да се разпространява Фа сред монасите и монахините?
Учителят: Често мисля за монасите и монахините. В последните няколко години
съм особено загрижен за тях. Дали Шакямуни или Исус, тези велики просветлени
същества основали свои собствени пътища за самоусъвършенстване, които учениците
поддържат. Все пак те са разглеждани като ученици от Буда школата, затова мисля за тях.
Но Епохата на Края на Закона е стигнала този етап и в религиите наистина няма много
хора, които истински искат да се усъвършенстват. Открих проблем: много монаси и
монахини защитават религиите, вместо да защитават Боговете и Будите. Съзнанията им не
мислят за самоусъвършенстване, а изцяло за запазване на религиозните формалности и
тази привързаност се е превърнала в сериозно препятствие за тях. Също така, някои хора
мислят, че отвъд религиозните форми не съществува Буда Фа, а само зли практики и
нечестиви пътища. Това е един от най-значителните фактори, който сериозно ги блокира
да получат Фа. Все пак има хора, които истински мислят върху нещата и наистина могат
да оценят всичко на базата на аргументи; такива хора са необикновени. Те четат книгата
ми и след като приключат четенето, знаят какво е това, защото всички хора имат в себе си
Буда природа. Става точно като електричество: когато двата електрода се допрат, „Бам!“ –
те се свързват. Ако нямаха Буда природа, те нямаше да се свържат, нямаше да могат да
запалят тези искри и нямаше да протече електричество. Така че някои монаси и монахини
са различни и мисля, че те са наистина забележителни, защото знаят, че причината да
напуснат светския живот е, за да се усъвършенстват. От друга страна, някои хора нямат
толкова праведно съзнание. Разбира се няма да кажа много повече за религиозните неща,
просто го споменавам. Можете да говорите с тях, ако сте техен покровител, приятел или
роднина. Ако искат да се усъвършенстват, ще го направят. А ако не искат да се
усъвършенстват, оставете ги. Наистина не трябва да дърпаме хората: „Елате да се
усъвършенствате, наистина ще е срамота, ако не го направите! Трябва да дойдете с мен!“
Сърцето не може да бъде променено от лични или емоционални връзки. Сърцата на хората
трябва да се трогнат по своя собствена воля.
Въпрос: Как би трябвало монасите, които имат определени задължения в
храмовете, да се усъвършенстват истински? Трябва ли да се върнат към светския
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живот?
Учителят: Определено няма нужда да се връщат към светския живот. Защо не?
Въпросът за „практикуване само на един път за самоусъвършенстване“, за който говоря,
се отнася главно до Фа, по който се усъвършенстваме сега. В миналото образите на Будите
бяха зад всяка дума в будистките свещени текстове. Сега, когато отворите свещените
текстове, не можете да ги видите; дори зад имената на Шакямуни и Исус техните образи
вече ги няма. Тоест книгите вече нямат силата да спасяват хора, защото са само черно
мастило на бяла хартия. Нещо повече, извършването на религиозни ритуали е само
религиозна формалност и аз просто го считам за нормална работа. Всъщност, много
монаси са започнали да се отнасят към тези формалности като към професия – мислят, че
работят и получават заплата. Монасите в континентален Китай са класифицирани на ниво
„служба” и ниво „отдел” и съответно получават заплати. Чух, че има дори ниво
„дирекция”. Те са изменили оригиналното учение на Шакямуни. Хората не знаят, че
подкопават Фа, който Шакямуни е преподавал и разпространявал. Сега, когато се е
стигнало до този етап, разбира се Шакямуни вече не се грижи за тях и сега нещата са
такива, каквито са. Така че аз го считам просто за професия. Независимо дали се пеят
свещени текстове или се извършва религиозен ритуал, няма ефект. Стига да се
усъвършенстват в Дафа, тези хора няма да бъдат обвързани с никакви форми. Както казах,
един велик път няма форма. Нито една обикновена човешка форма не е достойна за такъв
велик Фа. Така че ние ръководим нещата свободно и гледаме само съзнанията на хората.
Ако се усъвършенствате, аз ще се грижа за вас. И този вид грижи е невидим за
обикновените хора, така че не е нужно да приема някаква обикновена човешка форма. Тъй
като нямаме формалности, считам всичко, направено сред обикновените хора, за работа –
сега мога да го разглеждам само по този начин. Ако сте монах и искате да извършвате
религиозни ритуали, можете да го правите, стига да знаете, че се усъвършенствате в Дафа.
Трябва да положите повече усилия да напредвате енергично – ето как трябва да се
справяте. Същото важи и за другите религии.
Въпрос: Дали „ясно и чисто съзнание“ означава освобождаване от всички
привързаности и от всичко, към което човек има интерес?
Учителят: Ако човек наистина постигне състоянието да има ясно и чисто
съзнание, ще бъде така. Но вие се усъвършенствате, започвайки от нивото на
обикновените хора. Ако можехте да го постигнете мигновено, щяхте веднага да станете
Буда. Така че това е невъзможно. За да достигнете сферата на Буда, трябва да преминете
през процес на самоусъвършенстване и да имате дълбока и значителна духовна основа.
Тоест вие непрекъснато се усъвършенствате, непрекъснато задълбочавате това и се
подобрявате все повече и повече. Постига се постепенно. Ако наистина сте принудени
веднага да достигнете това ниво, вие може да сте толкова уплашени, че вече не бихте се
осмелили да практикувате. Това е така, защото мисленето ви все още не е на толкова
високо ниво, тъй като току-що сте започнали от нивото на обикновените хора. Така че до
това се стига постепенно и по естествен път и може да се постигне без много усилия. Ще
го постигнете, стига да се усъвършенствате и да изучавате книгата. Принципите на Фа
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могат да разрешат всички ваши проблеми. Не е направено насила. Да го правим насила
само по себе си е действие с намерение. Просто се дръжте като самоусъвършенстващ се –
наясно сте с това. Всеки усъвършенства собственото си сърце и съзнание и полага всички
усилия да не върши лоши неща. Това не се нарича действие, изпълнено с намерение. Това
се нарича да стигнеш възможно най-близо до вродената си първоначална същност.
Въпрос: Казахте, че науката е религия, но аз все пак трябва да се справям добре с
научноизследователската си работа. В такава ситуация винаги има противоречие.
Учителят: Казвал съм, че науката е религия и съм го обсъждал подробно. Защо е
религия и защо е всеобхватна религия? Причината е, че тя нито обръща внимание на
добродетелта, нито признава съществуването на богове и тъй като не вижда
съществуването на богове, не признава, че хората биват наказвани, когато вършат зло и
възнаграждавани, когато вършат добро. Тя използва научни теории, за да отрича и да
атакува всеки, който казва, че късметът идва като отплата за доброто, че има възмездие за
вършенето на зло, или че съществуват богове. Дори напада праведните религии. Тя
подкопава човешкия морал. При липсата на морални ограничения хората се осмеляват да
вършат всякакви злини. Позовавайки се само на тази гледна точка, бихте ли казали, че
тази наука е праведна или порочна? Не играе ли тя порочна роля? Защо моралът на хората
днес е западнал до такава степен? Именно защото хората вече нямат праведна вяра.
Всъщност – и това важи особено за западните хора – това, в което истински вярвате не е
религията, а вашата наука. Помислете за това от дълбините на съзнанието си: това, в което
вярвате най-много, наистина е науката. Всичко останало за вас е на заден план. Науката в
голяма степен е преди всичко. Обръщам ви внимание на това, защото е пречка в
самоусъвършенстването.
Казват, че в миналото Римокатолическата църква не е била съгласна с представата,
че човешките същества са произлезли от маймуните. Те вярвали, че Бог е създал човека от
глина. Чувам, че сега Римокатолическата църква публично е приела, че хората са
произлезли от маймуните. Не са ли отрекли те своя Господ? Тази наука е толкова могъща,
че днес всички вярват в нея. Аз мога ясно да обясня всичко за човечеството, от важните до
незначителните неща; мога ясно да обясня всяка част от развитието на човечеството от
древността до днес. Но аз не говоря за такива неща, тъй като това са все дела на
обикновените хора. Говоря само за неща, които са свързани с вашето
самоусъвършенстване. Основата на почти цялото разбиране в науката е погрешна и това
включва основата за разбиране на материята, вселената и живота. Днешната наука твърди,
че дупката в атмосферата над Австралия, т.е. пробивът в озоновия слой, който се е появил
в небето над Антарктика, е причинен от индустриалните емисии – флуоровъглеродите,
използвани в климатиците и други отпадъчни газове – и че тези неща са причинили
щетите в озоновия слой. Всъщност искам да ви кажа: всичко в тази вселена е живот –
всичко е живо. Масивните газообразни единици, които не виждате, са слой върху слой
върху слой върху слой – не бихте могли да преброите колко много са. Всички те са
животи, всички са божества. Индустрията, постигната чрез съвременната наука, в
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действителност сериозно уврежда средата за съществуване на човечеството. Това е
напълно вярно. Не щетите от газовете са причинили дупката в атмосферата над
Антарктика. Човешките същества не могат да навредят на съществата от високи нива.
Защо не се появи дупка над Европа, един индустриално развит регион? Защо трябва да е
над Антарктика – място, където няма население? Така е, защото боговете са видели, че на
земята има твърде много вредни емисии и токсични газове, затова отворили прозорец, за
да излязат навън вредните газове, и после го затворили. Изобщо не е каквото предполага
съвременната наука.
В днешно време развитието на човечеството е достигнало етап, когато науката
контролира всички области. Така че сега човечеството вече не може да се освободи от нея,
защото тя се е превърнала в реалност за социалното развитие на хората. Няма да се
получи, ако сте в противоречие с нея. Ние действаме в съответствие с обикновените хора
във възможно най-голяма степен. Така че вършете добре работата по научните си
изследвания. Вината не е ваша. Това не е нещо, от което един човек, народ или нация
може да се освободи. Тъй като това е професия, вие трябва да работите добре, да
изпълнявате задълженията си и да вършите добре работата си. Това е всичко. Не мислете,
че правите това и онова в името на науката. В действителност науката безпрепятствено е
завзела всяка област на човечеството. Почти всичко в човечеството съществува заради
нея, така че не можете да спрете да правите всичко, поради [това, което е науката]. Що се
отнася до самоусъвършенстващите се – просто искам да разберете принципа. Не искам от
вас да се отделите от тази реалност, която е оковала човешкото общество. Не искам от вас
да се откажете от професията си.
Казах, че науката е религия и че е цялостна религия. Тя ви води първо да признаете
нещата в материален смисъл, което ви кара да вярвате в нея духовно. От друга страна при
истинските религии първо разбирате принципите – успявате истински да разберете нещата
в съзнанието си. Разбирането ви се развива от неосезаемото и стига до осезаемото. В
крайна сметка успявате да го разберете в материален смисъл и да се върнете в небесния си
рай, след като достигнете Съвършенство. Ето какъв е процесът. Науката обръща процеса
наобратно. Тя започва с материалните неща, които служат като двигател за вярата на
хората. Религиите, от друга страна, започват с духовните разбирания, които предизвикват
материалните промени. Обяснявам този принцип, за да можете да го разберете. Тъй като
науката се е превърнала в реалност за обществото, аз не съм против нея – това е нещо, на
което човешкото съществуване е започнало да разчита. Аз просто говоря за
действителната ситуация на съвременната наука.
Въпрос: Може ли Учителят да поговори за причинно-следствените връзки и
състрадателното сърце?
Учителят: Тъй като споменахте състрадание, нужно е да коригирам мисленето ви.
Нека ви кажа какво е състрадание. Хората в обществото на обикновените хора мислят, че
ако си живеят удобно, без катастрофи или трудности, ако всеки ден е приятен и безгрижен
и ако не им липсват пари и имат всичко, от което се нуждаят, тогава Бог е състрадателен
към тях и е наистина много добър с тях. Нека ви кажа обаче, че Бог не е такъв. Ако
действително беше такъв, Той щеше да се държи ужасно с хората. Това е, защото
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разсъжденията на хората са изцяло обърнати. Знаете, че хората, които живеят в този свят,
неминуемо имат социални взаимоотношения, така че ще натрупат карма. Исус е казал, че
хората имат грехове. Тъй като имат грехове, те са пропаднали до това измерение на
обикновените хора. Те натрупват карма в това измерение и извършват грехове живот след
живот. Като искате да ви е удобно, не проявявате ли нежелание да платите за своята
карма? Ако не плащате за кармата и трупате още в този живот, в следващия си живот дори
няма да получите човешко тяло – може да се преродите в нещо по-лошо. А ако натрупате
още повече карма, може само да пропадате към ада. Ако пропаднете още повече, ще
бъдете унищожени. Тогава, когато се погледне според този принцип, кажете ми, как
трябва да се отнася Бог към вас, ако Той трябва да се счита за „добър с вас“? Ето каква е
причинно-следствената връзка.
Кое тогава разглеждам като истинско състрадание (събей)? Ако човек е истински
добър, той ще срещне много, много трудности в този живот. Целта е насред тези
трудности той да плати кармичните си дългове, да се възползва от този живот, в който има
човешко тяло, и бързо да плати за всичко това. След като всички дългове са изплатени,
той може да се издигне в небесен рай, за да се радва на вечно щастие. Така че, когато е
сред обикновените хора, той ще страда. Тогава помислете: какво е истинско състрадание?
Мнението на Будите по този въпрос е напълно различно от това на човешките същества.
Обикновените хора мислят, че Будите или Боговете са състрадателни към хората, ако им
позволят да се радват на обикновеното човешко щастие. Когато страдат, те се оплакват на
небето и земята: „О, Господи, защо ме изоставяш? Аз съм изгубена душа!“ Като ви кара да
платите за кармата, Бог се грижи за вас, за да се завърнете. Колко е прекрасно да се
завърнете на място, където няма раждане, унищожение или пропадане. Това е истинско
състрадание. Знаете, че се усъвършенствате. Така че защо не премахна всичките ви
страдания? Няма да е необходимо да преживявате изпитания, тъй като просто ще ви
заведа там горе и това ще бъде всичко, нали? – и колко състрадателно би било това! Но
така не може! Вие сами трябва да платите за това, което дължите. Побързайте и го
изплатете! Побързайте и го изплатете и само по този начин мога да ви спася възможно
най-бързо. Не е ли това принципът? Говоря от друга гледна точка за състраданието и
какво е състрадание. Фа се преподава на вас, а не на обикновените хора. Никога не
забравяйте това. Обикновените хора са завинаги изгубени в заблуда. На тях не им е
позволено да знаят тези принципи. Хората са хора, докато вие, учениците сте ученици.
Самоусъвършенстващите се и обикновените хора винаги ще бъдат различни.
Има нещо, което мога да ви кажа: нищо в света не е случайно – боговете гледат. В
това измерение има такива, които организират прераждането, такива, които са отговорни
за реда в обществото, такива, които организират социалните системи, такива, които
контролират устойчивостта на земята, такива, които отговарят за въздуха и различните
компоненти на въздуха, и такива, които наблюдават какво правят различните богове на
земята. В това измерение има всякакви богове. Как биха могли те да не следят за тези
неща? Може ли нещата в човешкото общество просто да следват от това, което хората
искат? Това е абсолютно невъзможно.
Въпрос: По отношение на принципа на взаимно пораждане и взаимно потискане,
вярно ли е, че на високи нива една от тези две субстанции е по-близо от другата до
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Джън, Шан, Жен?
Учителят: Не бива да се разбира по този начин. Цялата вселена е изградена от
Джън, Шан, Жен. Нека го кажа така: и двете субстанции [които споменахте] са създадени
във вселената от Джън, Шан, Жен. Ако в тази вселена съществуваше само позитивната
страна, би било изключително жалко за съществата. Те нямаше да имат нито щастие, нито
болка, а животът щеше да е отегчителен. Точно защото съществуват трудности и болка,
хората знаят да ценят и милеят за щастието, когато го имат; само по този начин те ще
чувстват, че животът е интересен. Тъй като във вселената има положителна страна,
съществуването на негативна страна е аранжирано за съществата и може да елиминира
карма за тях.
Въпрос: Откакто разреших проблема си от корен, чувствам, че кръвта ми кипва,
щом стане дума да се защити Дафа. Учителю, това правилно състояние ли е?
Учителят: Не, не е правилно. Не е правилно. Обърнете внимание на това всички!
Току-що говорих за съществуването на положителна и отрицателна страна. Когато
отрицателната страна стигне до нивото тук долу, тя става лошата страна; докато
позитивната страна, когато стигне до нивото тук долу, е добрата (шан) страна. Затова ви
казвам, че в обществото на обикновените хора абсолютно не можем да правим нещата
така, както ги правят обикновените хора. При нас действието винаги трябва да идва от
добрата ни страна. Буда Шакямуни е казал, че всички съзнателни същества имат Буда
природа. Всъщност нека ви кажа, че всички съзнателни същества имат същевременно и
демонична природа. Тоест демоничната природа и Буда природата съществуват съвместно
във всяко същество. В ситуации, когато човек губи самообладание или е разярен или
ирационален, в действие е неговата демонична природа. В ситуации, когато човек е
рационален, добър и състрадателен, в действие е Буда природата на този човек. Тези две
различни същности се проявяват при различни обстоятелства. Така че ние винаги
използваме добрата страна. Не толкова отдавна, когато една телевизионна станция излъчи
недостоверен репортаж за нас и ние отидохме да се срещнем с тях, всички говориха с тях
рационално и добронамерено. Тогава отидоха много хора, но наличието на голям брой
хора не го прави непременно лоша случка. Нагласата и подходът, които хората
възприемат, могат да са добри или лоши. Те обясняваха нещата с разум и по изцяло
добросърдечен начин. Не се въвлякоха в политическите проблеми на нацията, нито
повредиха обществена собственост. Всеки успя да действа като самоусъвършенстващ се и
да обясни нашите доводи. Хората [от телевизията] се трогнаха, защото никога не бяха
срещали такива хора. И обратно, защо в човешкото общество има насилие? Обикновените
хора провеждат демонстрации и протести, когато искат да заемат позиция по някакъв
проблем или да убедят някого. Налице са насилие и крясъци, и дори посягат към оръжие.
Това е така, защото хората имат демонична страна, а те са обикновени хора. Ние тук сме
самоусъвършенстващи се и трябва да използваме само добрата страна, не лошата страна.
Обикновените хора използват както добрата, така и лошата страна; обикновените хора
използват както разум, така и насилие. Те ругаят и избухват, когато не могат да спечелят
спор. Обикновените хора имат и добра, и лоша страна.
Въпрос: Учителят каза, че когато вселената е била прочистена, е имало
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извънземни същества, които са избягали на земята. Те във формата на обладаващи
духове ли съществуват или в някаква друга форма?
Учителят: Нека първо да обясня какво представляват извънземните същества.
Знаете, че тази Земя не е единствената планета с живот в тази вселена и Земята не е
съществувала само този път. Казвам, че на мястото на Земята е имало Земи, които са
съществували преди. Тези предишни Земи са били унищожени. Някои са експлодирали.
Това се е случвало много пъти – броят е доста голям. Последният етап на всяка Земя
винаги е бил по време, когато животите ѝ са най-порочни и нейната материя е найнечиста, така че Земята вече не можело да бъде запазена. Тя бивала унищожена, тъй като
цялата сфера се била превърнала в топка от карма. Причината е, че животите се
прераждат. Те се прераждат в почва, скали, растения или материя, но независимо в какво
се прераждат, те носят кармата със себе си. Земята се превръщала в топка от карма, така
че тогава бивала унищожена. На Земята все още имало хора, които били сравнително
добри и тези изключително малко или извънредно малко хора бивали взимани и
поставяни на друга планета в рамките на Трите сфери. Но през вековете тази Земя е била
заменяна безброй пъти и всеки път оставали хора. Така че с времето тези останали животи
нараствали като брой. Боговете във всеки период от време създавали хора с различен
външен вид, така че разликите били доста съществени, а има и някои, които били
създадени на други планети. Те са извънземни същества.
Те се превръщат в исторически запис, сложени там като останала от историята
страница. Това е ролята им, маловажна. Те бивали оставени след последния етап на Земята
в онези времена и отнасяли със себе си на други планети технологията, която имали по
онова време, така че били по-напред в стартовата си позиция. През този дълъг период от
време знанието за вселената, което те успели да разберат, далеч надхвърля знанието на
жителите на днешната Земя. Телата им могат да влизат в други измерения и да се
приспособяват към формата на тези измерения, в които се намират; те са се развили до
този етап. Тези неща, в които се возят, за да летят напред-назад – тези летателни апарати,
които хората наричат летящи чинии – могат да влизат в други измерения и да летят в
други времепространства. Ако пътуват в бързо времепространство, след като са били там
само за кратко, те изминават голямо разстояние. Така че тази скорост е невъобразима за
човешките същества. Видовете гориво, които използват, изобщо не са вида субстанции,
възможни според технологиите, теориите или концепциите на съвременната наука.
През вековете тези извънземни същества непрекъснато са се развивали и
преобразували. Така че в тази вселена наистина са се появили необичайните социални
отношения, които този тип животи имат. Алчността и похотта са станали причина нещо
подобно на междузвездни войни действително да се случи там, където живеят. Те все още
не са застрашили човечеството, защото човечеството не може да бъде заплаха за тях. Така
че те не са нападали човечеството. Те биха нападнали човечеството, ако то ги заплаши.
Въпреки че извънземните същества не са нападали човечеството, те знаят, че човешкото
тяло е най-съвършеното. Ето защо са привлечени от човешкото тяло и искат да го
откраднат. Те запълват всички области на човечеството с наука, за да накарат човешките
същества да вярват в науката и да разчитат на нея. Когато мислите и начинът на
съществуване на хората напълно се асимилират с техните, те просто трябва да заменят
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душите на хората и хората ще се превърнат в тях и в крайна сметка те ще заменят
човешката раса.
Това е дълга история. Те навлизат тук цялостно от началото на индустриалната
революция на Запад. Идвали са и преди това, но тогава не са контролирали хората.
Пристигането им в пълен мащаб започва, когато общество на бялата раса навлиза в
индустриалната епоха. Направили са цялостна подготовка и са взели систематични мерки
за завладяването на тази земя. Именно те са създали науката за човешките същества. Така
че тази наука е създадена от извънземни. Тяхната цел е да уеднаквят човешките същества
и да опростят мислите им до степен да бъдат еднородни като машини. И уеднаквили
знанията, за да им е по-лесно впоследствие да контролират и заменят човешките същества.
Освен това те избрали няколко националности като предводители на бъдещия си пълен
контрол над човечеството. Япония е лидерът в технологиите. Съединените щати са
водещи в откъсването от всички древни култури на земята. Културите на дори найдревните и затворени нации не са успели да избегнат това. Целият свят е повлиян от
съвременната култура на Америка. Англия е била водеща в производството на машини в
ранните етапи, а Испания е била предводител в смесването на човешки раси. Начинът, по
който извънземните същества принуждават хората да се отърсят от боговете, е като
смесват расите, така че човешките същества да останат без корени, точно като хибридните
растения, които хората произвеждат днес. Южноамериканци, централноамериканци,
мексиканци и някои народи в Югоизточна Азия – всички тези раси са смесени. Нищо от
това не може да се изплъзне от погледа на боговете. Извънземните същества са направили
доста изчерпателна подготовка за завземане на човешките същества.
Всеки, който знае как да борави с компютър, бива регистриран. Разбира се нашите
ученици нямат този проблем. Щом получите Фа, аз прочиствам слоя от вашето тяло,
който те са завзели. Те са създали слой от своето тяло вътре в човешкото тяло. Това е
невероятно плашещо! Всичко, което хората научават от началното училище до колежа, е
науката, която те са донесли, и всичко, което човешките същества използват в днешно
време, е продукт на тази вездесъща наука. Защо с идеите си хората карат компютрите и
технологиите да се развиват с такава огромна скорост? Това се прави от този слой на
тялото, който извънземните същества са създали, за да контролират човешката раса. То е
точно защото тази система от технологията и науката им, която се е формирала в
човешкото тяло, кара съзнанията на хората да правят така. Невероятно колко са развити
компютрите днес. Но това не е човешка технология. Ако продължава така още дълго,
хората ще бъдат заменени от извънземни същества. Но помислете за това, всички:
извънземните същества в края на краищата са същества в рамките на Трите сфери, където
се намират обикновените хора. Има други причини те да се осмеляват да правят такова
нещо. Това се е случило, защото Фа на вселената се е отклонил и боговете вече не се
грижат за нещата. Така че е свързано и със съществата на високи нива. За да се обърне
тази ситуация, ще трябва да се започне от високите нива. Това е, защото те имат тази идея,
че човешките същества вече изобщо не са добри, моралът им е в упадък и всичко е
изкривено. Така че те смятат, че няма проблем просто да ги заменят, след като така или
иначе ще бъдат елиминирани. Будите са милостиви към хората, защото Татагатите и
Бодхисатвите са най-близо до човечеството – те са Буди от най-ниското ниво. Когато
Буди, които са на много нива над Будите от това ниво, спрат и ги погледнат, Татагатите
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им се струват като обикновени хора. Тогава какво са за тях човешките същества?
Човешките същества са нищо. Когато видят, че човешките същества вече не са добри, те
просто ги унищожават и започват отначало. Това е тяхното мислене. Според тях
милосърдието не е нещо за човешките същества, а за Будите. Когато богове от още повисоки нива спрат и погледнат, човешките същества са нищо за тях и са по-незначителни
от микроорганизми. Разбирате идеята тук, нали? Някои хора дори казват: „Учителю,
трябва да ни спасиш по този и този начин.“ На това отговарям: „Значи мислите, че ако
един Буда не ви спаси, той ще има абстиненция, сякаш е пристрастен към това?“ Не е така.
Будите [спасяват хора] само заради милосърдието си към хората, към вас. Хората искат да
избират, искат да бъдат спасени по конкретен начин и искат да се усъвършенстват по
определени начини. Те не знаят какво говорят.
Това е ситуацията, що се отнася до извънземните същества. Те биват пометени там
горе и разбраха за почистването, така че се спуснаха насам, и в особено големи количества
през последните години. Но те не знаят, че това, което правя, е било систематично
аранжирано, така че независимо накъде побегнат, не могат да избягат. Те трябва да платят
за всички лоши неща, които са направили, със сигурност. Принципите на тази вселена са
абсолютно логични спрямо всеки живот. Така че те трябва да отговарят за всичко, което са
направили. Що се отнася до това какво ще стане с живота им в крайна сметка,
извънземните същества определено няма да съществуват в бъдеще. Ако сред
извънземните същества има някои наистина добри, тогава животът им може да се прероди
като друг живот. Лошите животи ще бъдат унищожени. Така че всяко нещо, което всяко
същество прави, го позиционира за бъдещето. И това включва всички човешки същества.
Това, което едно човешко същество прави, определя мястото му.
Към момента повечето от извънземните същества, които са дошли тук, са го
направили, за да спасят живота си. Знаели са, че в крайна сметка ще е трудно да избягат,
така че някои извънземни същества са сключили брак с обитатели на Земята. Но не са
сключили брак законно, защото никой не би се оженил за тях. Те си хващат жена от село,
за да оставят след себе си потомство. А има и такива, които се крият сред обикновените
хора. Те не могат да останат под прикритие, без значение как се крият. Огромен гонг се
изкачва от микроскопичното ниво. Независимо дали е стомана, желязо, дърво, човешко
тяло, вода, скали, въздух, растения, животни, вещества и други, от микроскопичното ниво
на всичко гонг се изкачва към повърхността. Кажете ми, къде могат да избягат? Гонгът е
вездесъщ и се движи стремително към повърхността. Така че те са видели, че няма как да
го избегнат или да се скрият от него. Как съществуват те? В действителност те не са
обладаващи духове. Но някои от тях са приели външния вид на хора и се разхождат по
улиците. Нямате представа кои са. Някои са се скрили и не излизат. Но бройката сега е
малка, много малка. В миналото те можеха да се скрият, а летящите им чинии можеха да
излетят и да преминат в друго измерение. Но всички други измерения са били разчистени.
Огромен гонг се движи стремително насам и те вече не могат да се скрият. Могат да се
крият само в пещера или на дъното на морето в това измерение. Дори и така, те не могат
да останат скрити. Както и да е, това е проблемът, пред който са изправени. Всички
животи сами определят мястото си в това начинание.
Въпрос: Науката в обществото на обикновените хора е погрешна, така че можем
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ли директно да пристъпим към самоусъвършенстване, без да бъдем индоктринирани с
обикновеното човешко знание?
Учителят: От друга страна ние все пак можем да увеличаваме знанията си [като се
занимаваме с наука]. Когато преподавам Фа, аз също използвам концепциите на
съвременните хора, за да обясня Фа, така че хората да могат да разберат. Знанията може
да отворят вашето съзнание, така че са полезни за получаването на Фа. Ако
образователното ниво на човек е наистина ниско, ще му бъде трудно да разбере
съвременната терминология, която използвам. Но не е така, че човек не може да се справи
без него. Ако културата не беше такава – плод на науката – бих могъл да преподавам Фа
на древен език, вместо по начина, по който преподавам днес. Както и да е, обществото е
станало такова, така че може да се придържате към начина на живот на обикновеното
човешко общество. Засега може да бъде само по този начин. Независимо дали сте
възрастен или дете, мисля, че като самоусъвършенстващ се вие трябва да се справяте
добре с всичко, независимо на каква позиция сте. Ако сте студент, учете добре уроците си;
ако работите, вършете добре работата си. Ако си измислите някакъв специален подход,
пътят ви на усъвършенстване съответно може да се промени и да доведе до трудности в
живота и самоусъвършенстването ви. Трябва да знаете, че макар извънземните да са
донесли науката си на човешките същества, за да постигнат целите си, боговете ръководят
всичко и на свой ред ги използват.
Въпрос: Трябва ли да отделяме много време на самоусъвършенстването и помалко време за професиите си сред обикновените хора?
Учителят: Идеята не е тази. Трябва да се постараете да изпълнявате работата си в
рамките на работните часове за обикновените хора. Мисля, че независимо колко сте заети,
имате време да правите упражненията и да четете книгата. Ето как е. Мисля, че вие, като
усърден ученик, в сърцето си трябва да искате да използвате повече от свободното си
време, за да се усъвършенствате.
Въпрос: Нужно ли е умишлено да търсим сложна среда за самоусъвършенстване?
Учителят: Това не е необходимо. Не можете винаги да искате да вършите нещата
според собствената си воля, нито сами да аранжирате култивационния си път. Не се
водете по своята воля в желанието си да направите това или онова – пътят ви е аранжиран
от мен. Ако искате да се усъвършенствате, това е начинът. Просто правете каквото трябва
да правите. В Китай има хора, които изведнъж спряха да обръщат внимание на облеклото
си, след като започнаха да практикуват. От само себе си се разбира, че човек трябва да се
облича добре и да има спретнат вид, както се очаква от едно човешко същество. Но те
станаха немарливи и размъкнати, почти до степен на безсрамие. Това е неприемливо.
[Начинът, по който се усъвършенстваме] не е начинът, по който преди години Джан
Санфън [6] се е усъвършенствал в Дао. Вие се усъвършенствате в обществото на
обикновените хора. Най-малкото би трябвало да изглеждате като порядъчен човек.
Боговете са по-висши от човешките същества и трябва да се държат дори още по-добре –
те трябва да се държат по-добре във всяко отношение. В никакъв случай недейте да
пренебрегвате всичко и да ставате небрежни, размъкнати и мръсни, след като започнете да
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практикувате Фалун Гонг – това е неприемливо. От определена гледна точка вие уронвате
имиджа на Дафа. Не е ли така? Така че за тази конференция казах на всички и уведомих
отговорниците, че всички трябва да се облекат спретнато и да не изглеждат неуместно за
другите, нали? През последните години китайската икономика се развива добре, така че
наистина не е проблем за човек да [купи и] има прилично облекло. Не казвам, че трябва да
носите скъпи дрехи, но най-малкото се обличайте чисто и спретнато. Помнете – ние се
усъвършенстваме в обществото на обикновените хора. Това не би трябвало да е проблем.
Така че що се отнася до самоусъвършенстването, вие не трябва да си аранжирате
култивационна среда.
Въпрос: Третото око на едно четиригодишно дете се е отворило и той може да
вижда Фалун и името на Учителя, излъчващо светлина. Но понякога е своенравен и ако
възрастните не му отстъпят, плаче и се тръшка. Такова вълнение ме разстройва.
Учителят: „Такова вълнение ме разстройва.” Не го ли посочихте току-що? Вие сте
разстроен, а ако сте разстроен, съзнанието ви е объркано. Не ви ли помага детето да се
подобрите?
Въпрос: Когато това двегодишно дете види Фалун, тя развълнувано казва:
„Фалун“. Когато види снимката на Учителя, тя казва: „Учителят“. Често седи на пода
с ръце в позиция „хъшъ“ и казва: „Прави упражнения“. Понякога, когато пускаме аудио
касета на Учителя, тя казва: „Слуша Учителя“.
Учителят: Тогава това дете е наистина специално, тъй като е само на две години.
Деца като това вероятно са дошли да получат Фа. Сред нашите четири- до петгодишни и
пет- до шестгодишни малки последователи, малки ученици, има доста, които се
усъвършенстват много добре. Те са наистина удивителни. Някои от тях притежават доста
необикновени способности. Има много такива хора. Боговете горе виждат ясно кое
семейство ще получи Фа в бъдеще: „О, това семейство ще получи Фа.“ Може би тогава те
правят аранжировки да се преродят там, тъй като по този начин ще могат да получат Фа.
Въпрос: Имат ли болниците повече карма от други места?
Учителят: В обществото на обикновените хора болницата е институция, която
лекува болести и наистина изглежда, че има малко повече патогенно чи. И пак, като
практикуващ, от какво се страхувате? Това няма нищо общо с нас практикуващите. Тези
неща не могат да ни навредят.
Въпрос: Извършването на аутопсии в болница оказва ли лошо въздействие върху
практикуващите [Дафа]?
Учителят: Ако това е работата ви, просто я вършете. Няма проблем, тъй като тези
хора са мъртви. В самоусъвършенстването ние изискваме да се придържате към
обществото на обикновените хора във възможно най-голяма степен. Не променяйте
порядките на обществото на обикновените хора, защото сега се усъвършенствате. Така
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няма да се получи.
Въпрос: Ако човек не ругае на глас, но ругае наум, ще загуби ли добродетел?
Учителят: Някои хора казват: „Усъвършенствал съм се доста добре и се държа
доста добре“, но привързаностите в сърцето им ни най-малко не са изоставени. Може ли
това да се счита за самоусъвършенстване? Не е ли това фалшиво? Така че само
фундаменталните промени са истински промени. Всичко на повърхността е само показно.
Дали ругаете на глас или не, е формалност. Дали сърцето и съзнанието ви са се променили
или не, това е истинското. Ако ругаете наум, тогава разбира се съзнанието ви не се е
променило. Дали ще загубите добродетел или не е незначителен въпрос. Дафа не се
преподава, за да запази добродетелта на обикновените хора.
Въпрос: Някои ученици се страхуват от отровни животни и други твари. Може
ли човек да постигне Съвършенство, ако тези страхове не бъдат изоставени?
Учителят: Това са две различни неща. Просто се освободете от привързаността
страх и ще бъде наред. Много от вас не точно се страхуват от тях, но не харесват тези
неща, защото са мръсни. Това не е видът нечистота, който човек чувства, когато вижда
екскременти, а по-скоро видът нечистота, който усеща, когато мисли, че тези неща са
лоши. В света на бъдещето, във вселената на бъдещето такива създания няма да
съществуват. Нека ви кажа, че първоначално вселената не е имала тези отровни, порочни
неща. Защо са се появили по-късно? Тъй като кармата на животите става все по-голяма,
животите стават все по-лоши и вселената става все по-нечиста. Така са се появили все
повече лоши неща и постепенно са ставали все по-отровни. Ето как са се развили.
Въпрос: В свещения текст [7] „Просветление“ се казва, „двойка след двойка
непрестанно пристигат (лянлян сян дзи ар лай).“ Как трябва да разберем „двойка след
двойка (лян лян)“?
Учителят: Това е древна китайска граматика. Древната китайска граматика може
да обясни нещата ясно. Езикът е кратък, но значението, което предава, е дълбоко и
вътрешните му измерения са всеобхватни. Това е най-добрият писмен език. В миналото
хората казваха, че това е езикът на небесата, писменият език на небесата. В днешно време
моралът на хората се е покварил и вече не е добър, затова се използва разговорният език.
Ако това „двойка след двойка непрестанно пристигат“ трябва да се обясни, то означава:
трима в група, двама заедно; щом някой го обсъжда с друг човек и каже: „Този Фа е много
добър, нека се усъвършенстваме“, този друг човек също ще помисли, че е доста добър,
така че и той ще дойде. Тогава и той ще разкаже и ще доведе членовете на семейството си
и хората ще идват по двама и по трима. Ползвайки днешния опростен разговорен език,
трябваше да използвам толкова много думи. Използвайки „лянлян сян дзи (двойка след
двойка непрестанно)” пристигат, всичко е обхванато само с четири думи. Ето какво
означава. Що се отнася до „сян дзи (един след друг)“, това означава да идват по различно
време, един след друг, непрестанно, непрекъснато. Да се обясни сян дзи също изисква
много думи.
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Въпрос: Могат ли Дафа ученици, които правят бизнес с книги и периодични
издания, да купуват книги на Дафа по цени на едро и да ги продават по цени на дребно?
Учителят: Неотдавна сам разсъждавах за нещо. Тъй като напоследък повече
работници в Китай трябваше да спрат да изпълняват своите задължения (всъщност те
останаха безработни), а малка част от тях са наши ученици, мислех дали да не им позволя
да продават книгите на Фалун Дафа. По този начин не само можеха да изкарват
прехраната си, но и да облекчат пречките на учениците при купуването на книги. И някои
ученици са го направили. След това го обмислих по-внимателно и не ми се стори
правилно. По какъв начин беше погрешно? Помислете за това всички: Дафа – толкова
свещен Велик Път – може да ни спаси, а ние ще го използваме, за да печелим пари. Къде
бихме се поставили ние самите? Къде бихме позиционирали Дафа? Наистина не би
трябвало да се прави. Така че не им позволих да го направят. Защо тогава може да бъде
направено [от обикновените хора] в обществото? Защото аз използвам обществото на
обикновените хора, за да разпространявам Фа. Обществото на обикновените хора също е
форма на проявление на Фа на най-ниското ниво, така че различните му браншове и
професии просто съществуват по този начин, което не е погрешно. Ако нашата книга
нямаше измерения зад себе си и беше само черно мастило върху бяла хартия, тя би била
просто книга. Точно защото има зад себе си своите измерения, затова тя има ефекта на Фа.
Не е проблем книжарниците и разпространителите на книги в обществото на
обикновените хора да ги продават; тоест, това е в съответствие с Фа на нивото на
обикновеното човешко общество. Но що се отнася до нашите ученици, проблемът, който
описах, наистина съществува. Ако използваме Фа, за да правим пари, и след като повечето
хора, които купуват книгите, са наши ученици, как бихме могли да харчим тези пари?
Ако вие самите притежавате книжарница и използвате това удобно обстоятелство,
за да продавате Дафа книги, и ако книжарницата не е създадена специално за Дафа, а сте я
притежавали отпреди, тогава не възразявам да го правите, тъй като в крайна сметка вие
вече сте се занимавали с книги преди това. Но като казах това, мисля, че докато
продължавате да задълбочавате разбирането си за Фа, ще намерите нов начин да се
справите.
Въпрос: Пренебрегнах всичко и се спречках с членовете на семейството си, за да
видя Учителя. Правилно или погрешно беше това?
Учителят: Ако сте дошли от континентален Китай, е напълно възможно да не е
било позволено да дойдете. Или е съвсем възможно моите фашъни да не са искали да
дойдете и да са опитали да задържат съзнанието ви върху самоусъвършенстването. Ако не
сте от континентален Китай, тогава може би има други причини от ваша страна. Може би
е било, за да се види дали сте непоколебим. Всичко е възможно. Трябва да го разберете
самостоятелно.
Въпрос: Знам, че трябва да използвам добре времето, за да се усъвършенствам, но
също така искам да имам деца. Това брои ли се за привързаност?
Учителят: Казахме, че трябва да се усъвършенстваме, като се придържаме към
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обикновените хора във възможно най-голяма степен. Сега има десетки милиони млади
ученици, които се усъвършенстват. Ако никой от тях не се ожени и няма деца, не би ли
било това начин да се навреди на обикновеното човешко общество? Най-малкото мога да
ви кажа, че не бихте се придържали към порядките на обществото на обикновените хора в
своето усъвършенстване. Все пак някои хора казват: „През този живот просто не искам да
се женя. Решил съм го.“ Не съм и против това. Можете да се усъвършенствате по този
начин. Стига да не причинява допълнително бреме или проблеми в живота ви или в други
отношения, няма да направя нищо за това. Въпросите в човешкия свят се решават и се
вършат от самите вас. Ако казвате, че да имате деца би повлияло на
самоусъвършенстването ви, аз не мисля, че е така. Това няма да се случи.
Въпрос: Какви са формите за постигане на Съвършенство? Всички ли изискват да
се вземе бънти на човека?
Учителят: Обяснявал съм това. Само онези, които отиват във Фалун рая, вземат
телата си. Колкото до онези, които отиват на други места, тъй като много от вас са дошли
да получат Фа от различни нива и различни сфери, според гледните точки на съществата
там горе, върнете ли се с тяло, онези Богове и Буди биха помислили, че все едно сте
донесли с вас някакво странно и чудновато нещо. Така че определено те там нямат тела и
не ги искат. Ако това нещо бъде донесено обратно, то би нарушило цялата им
култивационна система. Моля да обърнете внимание, че независимо откъде сте дошли, аз
само асимилирам вашите първоначални неща с новия и най-праведен Фа. Колкото до
повърхностните неща от самоусъвършенстването ви, аз не докосвам никое от тях, за да
подсигуря вашето завръщане на първоначалното ви място. С други думи, ако сте били
Буда, ще бъдете Буда; ако сте били Дао, ще бъдете Дао; а ако сте били Бог, ще бъдете Бог.
Вашият облик и всичко, което сте имали преди, няма да се промени. Онези, които преди
това не са имали Статус на достижение, може да успеят да постигнат такъв през този
цикъл на самоусъвършенстване, и тогава, където би трябвало да отидете, за вас ще бъде
аранжирано да отидете там.
Въпрос: Когато и да правя упражненията, винаги чувам една и съща не-Дафа
музика. Загрижен съм, че има намеса от информации в други измерения. [8]
Учителят: Музиката в други измерения е различна от музиката за нашето
самоусъвършенстване. Но в другите измерения наистина има красива музика. Ако я
чувате, добре – не се притеснявайте за това. Това са звуци в други измерения. И не се
безпокойте: самата музика не представлява усъвършенстване. Когато се усъвършенствате
в Дафа, аз ви оставям да правите упражненията с тази музика. Целта е хиляди мисли да се
заменят с една мисъл, докато в даден момент съзнанието ви може да достигне състояние
на покой. Тоест когато слушате музиката, съзнанието ви няма да блуждае навсякъде, а
просто ще слуша музиката. Това е от полза за вашето изпълнение на упражненията. Но
използваната от вас музика трябва да бъде тази за изпълнението на нашите упражнения.
Въпрос: Тялото ми се сблъска с вид намеса, която включва думи и образи. Вече
мина половин година и не съм успял да я преодолея.
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Учителят: Ако сте истински самоусъвършенстващ се, независимо какво е било
намерението ви, когато първоначално сте влезли в Дафа, трябва да го изоставите и да не
сте загрижен за нищо. Трябва да сте наясно, че не сте дошли да се усъвършенствате, за да
разрешите някакъв проблем. Целта да разпространявам този Фа е да спасявам хора, да дам
възможност на хората да се усъвършенстват и да дам възможност на хората да се завърнат
обратно. Не е, за да реша някои проблеми на обикновените човешки тела. Това е сериозно
нещо. Трябва да сте сигурни, че самите вие истински се усъвършенствате и тогава всеки
проблем може да бъде решен за вас. Но ако просто искате да разрешите някои обикновени
човешки проблеми, тогава ние не можем да разрешим за вас нито един от тях. В едно
изречение: Фа е за самоусъвършенстване. Например някои хора знаят, че целта на Фалун
Гонг не е да лекува, затова мислят: „Тогава няма да го правя, за да се излекувам. Разбирам,
че целта не е да лекувам своите заболявания и няма да споменавам за лекуване. Също така
няма да моля за изцеление.“ Но в съзнанието си те все още мислят: „Стига да правя
упражненията, Учителят със сигурност ще изчисти моите заболявания.“ Нали разбирате, в
съзнанието си все още мислят: „Стига да правя упражненията, Учителят със сигурност ще
изчисти моите заболявания.“ Тази мисъл е все още там, погребана дълбоко в съзнанието
им. Те все още искат да разреша здравословните им проблеми, тоест те все още са
привързани към своите заболявания. Ако наистина ги изоставят, изобщо не мислят за тях
и не се притесняват за тях, тогава вижте какво ще стане. Това се нарича „да получиш по
естествен път, без преследване“. Всеки път и метод за самоусъвършенстване действа по
този начин. В обществото на обикновените хора можеш да получиш каквото поискаш,
като опитваш упорито или дори го преследваш настойчиво. Но принципите в другите
измерения са точно наобратно, те са обърнати. Няма да получите нищо, когато влагате
всичко в опити да спечелите нещо или да направите нещо, изпълнени с привързаност.
Можете да го получите само когато го изоставите повече и сте по-малко загрижени за
него. Така това се нарича „да получиш по естествен път, без преследване“.
Въпрос: Когато Учителят правеше големите жестове с ръце на конференцията в
Сингапур, някои хора се почувстваха комфортно, някои хора почувстваха, че знаците са
прекрасни, а някои хора се почувстваха с разбити сърца и тъжни, и плакаха. Свързано ли
е това с нивата на самоусъвършенстване ?
Учителят: Почти е така – това всъщност не е далеч от истината. Усещането и
разбирането на всеки човек е различно.
Въпрос: За да постигне Съвършенство в самоусъвършенстването, всеки трябва да
достигне сферата без никакъв егоизъм и никакво его. Защо тогава съществуват
различни нива [на които хората постигат Съвършенство]?
Учителят: Нека го кажа така. Човек може да постигне Съвършенство и на
началното ниво на Статуса на достижение на Архат; постигането на лично освобождаване
е достатъчно. Не е необходимо да се мисли за спасяването на всички съзнателни същества
и човек не трябва да мисли да се грижи за другите – самоусъвършенстващият се просто
трябва да работи върху [достигане на освобождаване за] себе си и да го постигне. Това е
първоначалното ниво на Статуса на достижение на Архат. Ако искате да постигнете
Статуса на достижение на Бодхисатва – дори ако това е само първоначалният Статус на
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достижение на Бодхисатва – трябва да се усъвършенствате и да развиете сърце на велико
състрадание, докато се усъвършенствате, и наред с постигането на лично освобождаване,
трябва да помагате и на другите да се освободят. Независимо дали можете да постигнете
това или не, вие ще имате това състрадание, ще виждате всички съзнателни същества като
истински страдащи и ще проливате сълзи при вида им. Това не е преструване – истинско
е. Не е нещо, което се случва по ваше желание. Разбира се, в самоусъвършенстването това
състояние няма да се случва през цялото време, но ще се случва. Състраданието ви ще
бъде различно, ако се усъвършенствате в Буда. Определено няма да проливате сълзи като
Бодхисатва, когато погледнете към съзнателните същества. Вие ще изпитвате
състрадание, ще разбирате по-ясно кармичните връзки между съзнателните същества и ще
виждате всичко с по-голяма мъдрост. Когато Буди, които са се усъвършенствали до ниво,
много по-високо от Татагата, спрат и погледнат, ще си помислят: „Какво състрадание е
това?“ Те мислят, че състраданието на Будите към обикновените човешки същества също
е привързаност. Те могат да бъдат състрадателни само към онези Богове, Буди и
съзнателни същества в райските места на Будите под тях, но нямат състрадание към
човешките същества. Това не означава, че не са състрадателни, а по-скоро, че техните
сфери са твърде високи. За тях животите тук долу са толкова незначителни, че са дори понищожни от микроорганизмите. Те не смятат, че тези незначителни човешки същества са
някаква полезна форма на живот. Когато Буди, които са стигнали дори още по-високи
сфери, погледнат назад, си мислят: „О, тези Буди Татагата също са обикновени хора;
какви ги вършат онези хора там долу?“ На какво им приличат човешките същества?
Хората са нищо; те се ровят в мръсотията като изключително мънички микроорганизми.
Тогава какво да кажем за Будите в още по-високи и дори още по-високи и по-високи
сфери? Ако искате да постигнете това състояние, трябва да се усъвършенствате до тази
сфера. Давам ви само една бегла представа какво представлява. То не се ограничава само
до това.
Истинският Фа не може да бъде оповестен на човешките същества, защото все още
имате човешко съзнание. Съществата в различни сфери имат различни начини на
съществуване. Също така физическите тела на съществата от тази страна постоянно се
променят. Ако тялото на Буда е изградено от атоми, то телата на тези още по-висши Буди
и телата на боговете, които са по-висши от Будите, може да са изградени от нещо
еквивалентно на неутроните. По-нависоко те може да са изградени от неутрино или
кварки. И това е само микроскопичният мащаб, който хората могат да разпознават. А тези,
които са изградени от по-микроскопична, дори още по-микроскопична материя? Тяхната
енергия е видимо по-голяма. Колкото по-малки са частиците на една субстанция, толкова
по-голяма е нейната плътност. Ето защо техният външен вид е изключително фин и
бляскав. По човешкото тяло може да видим пори, но ако погледнете тялото на един бог,
там няма никакви пори. Ако погледнете съществата в Трите сфери с тела, които са едно
ниво по-високо от тези на хората – тоест небесните същества на различни нива вътре в
Трите сфери – ще видите, че за човешкото око телата им са гладки, фини и просто
прекрасни. Това е, защото техните частици са по-малки и по-плътни от тези на хората в
човешкия свят. С други думи, докато едно същество непрекъснато се издига, цялата
форма на повърхността се издига заедно с него; но издигането в сферите е необходимо
условие. Съвършенството може да бъде постигнато в различни сфери. Независимо кое
ниво достигнете в самоусъвършенстването, това, което е под вашето ниво, вече няма да
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бъде мистерия за вас. Всичко, което е под вас, ще се разкрие пред очите ви и вие ще
виждате нещата такива, каквито са в действителност. Но всичко по-високо от вашето ниво
завинаги ще бъде загадка за вас, вие никога няма да разберете за него, тъй като [там,
където сте] е Статусът на достижение, до който сте се просветлили. Ще получите толкова,
колкото вложите и култивирате.
Въпрос: Осъзнавам, че самоусъвършенстването е сериозно нещо. От друга
страна, грешка ли е да се открива радост в трудностите и да се усъвършенстваме в
добро настроение?
Учителят: Това не е грешка. Ако можете да останете радостни през цялото време
на своето усъвършенстване и да е така, без значение какви проблеми срещате, тогава бих
казал, че сте наистина забележителни. Всички истински ще ви се възхищават и ще се
издигнете в очите им, тъй като това, което описахте, е трудно да се направи. Не е лесно да
запазите съзнанието си спокойно, изправени пред трудност и да се справяте с нещата
радостно. Но да бъдем в състояние да поддържаме оптимистична нагласа и състрадателно
сърце през цялото време – дори когато не се сблъскваме с неприятности или не се
изправяме пред тестове – ето какво трябва да прави обичайно един самоусъвършенстващ
се. Това е най-доброто състояние на ума.
Въпрос: Могат ли практикуващите да имат сексуални взаимоотношения в брака
си?
Учителят: Казахме, че се усъвършенствате сред обикновените хора и не сте
ученици, които са напуснали светския живот, за да се посветят на самоусъвършенстване.
Така че начинът ви на живот трябва да съответства на порядките на обикновените хора.
Не смятаме, че физическите форми, които се срещат сред обикновените хора тук, са
важни. Защо е така? Това, което се променя, е човешкото сърце и съзнание. Ако сърцето и
съзнанието на човек не се променят, всичко това е безсмислено. Ако да речем на
повърхността нямате нищо, но дълбоко в себе си не можете да изоставите нещата и се
притеснявате за тези [човешки] неща, това е безполезно. Ако кажете: „Дълбоко в себе си
не съм привързан към тях и просто ги виждам като неща, които ни позволяват да
поддържаме човешко състояние“, тогава бих казал, че се справяте доста добре. Разбира се
всички тези неща трябва да бъдат изоставени, когато достигнете високо и задълбочено
ниво в самоусъвършенстването. Това, което правите през този период от време, не може
да се счита за грешка. Обяснил съм го ясно в „Джуан Фалун“ – говорил съм за тази
ситуация.
Защо ви е позволено да бъдете такива по време на самоусъвършенстването си?
Причината е, че този наш начин на усъвършенстване, този Дафа, който преподавам днес,
целенасочено е представен в обществото, за да се практикува в сложната среда на
обикновените хора и само по този начин хората от по-висши нива могат да се завърнат
обратно. Ако обществото на обикновените хора не беше достатъчно сложно – тоест, ако
нямахте толкова големи изпитания и намеса – онези от вас, които са дошли от по-високи
нива, никога нямаше да могат да се завърнат. Тъй като Фа е велик и се разпространява в
обществото на обикновените хора, той ви е осигурил удобството да можете да живеете в
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обществото на обикновените хора. Трансформацията на тялото ви започва от
микроскопичното ниво, от произхода на вашето съществуване – най-фундаменталните
частици, които съставляват вашето същество – и се разширява отвътре навън, като
пръстените на дърво. Стига да се усъвършенствате, ще се разширява навън като
пръстените на дърво и ще се разшири веднага щом отговорите на стандарта. Когато се
разшири до повърхността, точно както дървесните пръстени достигат кората,
трансформацията е пълна и вие постигате Съвършенство. Преди да достигне кората, тоест
преди да стигне до най-външния повърхностен слой на физическото тяло, вашето
физическо тяло на повърхността все още има мисли като онези на обикновените хора и
неизбежно ще имате разнообразие от обикновени човешки желания, похот, чувства и
всякакви други привързаности. Тези мисли не са толкова силни, колкото при
обикновените хора, но те са там и целенасочено са оставени за вас, за да е сигурно, че
можете да се приспособите към средата на обикновените хора, докато се
усъвършенствате. Но страната, която е завършила самоусъвършенстването, няма да бъде
повлияна от обикновеното човешко повърхностно тяло да се намесва в човешките дела.
Щом страната, чието усъвършенстване сте завършили, отговори на стандарта, тя веднага
бива отделена.
Каква е ползата от отделянето ѝ? Независимо в какви дейности участва човешката
повърхност от тази страна сред обикновените хора, без значение какво прави, страната,
която е завършила усъвършенстването, седи там и изобщо не се движи; тя няма никакви
умствени дейности или мисли. Това тяло не се движи и не участва в нищо. Тогава това
гарантира, че когато този човек прави човешки неща, неговата божествена страна не ги
прави и че човешката страна – която не е напълно усъвършенствана – прави онези неща.
Това гарантира, че тогава, докато се подобрявате, ще продължавате само да се издигате, а
не да слизате. Ако вместо това бяхме избрали да започнем трансформацията от
повърхността и отивахме към дълбините, и го бяхме направили в обществото на
обикновените хора, тогава определено не бихте могли да се усъвършенствате в това
общество. Всичко, което правехте сред обикновените хора, би било равносилно на това да
го прави един бог, тъй като трансформираното тяло е като тялото на бог. Така би се
считало, че то върши човешки неща и просто не бихте могли да се усъвършенствате.
Позволено ли е богове да правят обикновени човешки неща? Абсолютно забранено е
богове да имат обикновени човешки чувства. Така че го обърнахме: започваме да ви
трансформираме от първоизточника на вашия живот. По този начин продължава да се
разширява все повече и повече към повърхността. Преди да постигнете Съвършенство, на
повърхностното ниво винаги можете да поддържате начина на живот сред обикновените
хора. Просто се освобождавате от привързаности все повече, докато накрая можете да
приемате всичко леко и да изоставите всичко. Тогава сте близо до Съвършенство. Ще
постигнете Съвършенство напълно, когато, като цяло, сте се разширили чак до
повърхността. В този момент това е естествено и няма сътресения. Постигането на
Съвършенство от човек в миналото би предизвикало ударни вълни. Когато човек
постигнел Съвършенство, на голяма площ се появявали свлачища, сеизмични морски
вълни и земетресения. Но нашата форма за постигане на Съвършенство не поражда
ударни вълни. Така че тя е подходяща повече хора да се усъвършенстват в обществото на
обикновените хора, тъй като не му влияе. С толкова много хора, постигащи
Съвършенство, мисля, че няма как земята да може да го поеме. Така че сме аранжирали
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всеки един аспект да бъде подходящ за усъвършенстване в обществото на обикновените
хора.
Преди частта, която предстои да бъде напълно усъвършенствана, да се разшири до
вашата повърхност, не бих повярвал, ако кажете, че нямате обикновени човешки
привързаности. Бихте насилвали себе си [да постигнете това]. Можете да се придържате
стриктно към високи стандарти и да се държите като практикуващи. Едновременно с това
се придържайте възможно най-много към порядките в обществото на обикновените хора.
Но това, за което говоря, засяга повече от този един въпрос [за сексуалните отношения].
Не е толкова просто като справянето със сексуалните отношения между съпруг и съпруга
по определен начин, не е така. Можете сами да изберете най-уместния подход по този
въпрос. Както усещате, че е най-добре, така е наред. Ако чувствате, че все още имате
обикновени човешки мисли, че те са доста силни; ако все още искате да се омъжите,
искате да си намерите приятел или приятелка, и харесвате определена млада дама или
млад мъж... ако имате тези желания и правите тези неща, това показва, че вашето
усъвършенстване все още не е достигнало този етап, така че може да бъдете част от такива
неща. Не твърдете, че можете незабавно да изоставите всичко днес, че можете да го
направите на мига и да бъдете Буда. Ако това беше така, нямаше да е необходимо да се
усъвършенствате – вие вече щяхте да сте Буда. Така че самоусъвършенстването се
извършва малко по малко, това е постепенен процес. Въпреки че съм казал това, ако
мислите: „О, учителят каза, че преди да успея в самоусъвършенстването, ще имам
всякакви обикновени човешки емоции и желания на повърхностното ниво. Тогава мога да
правя такива неща“, тогава опитайте отново! Въпреки че имате онези неща и аз ви казвам
да се приспособите възможно най-много към обикновените хора, ако не се придържате
стриктно към стандартите за самоусъвършенстващ се, вие сте съвсем същият като някой,
който не се усъвършенства. Това е взаимовръзката.
Въпрос: Учениците от бялата раса искат да слушат Фа през цялото време, но все
още няма аудиозапис със симултанен превод. Могат ли да се запишат как четат „Джуан
Фалун“ и след това да слушат записа?
Учителят: Резултатът няма да е непременно особено добър. Защо не? Това е,
защото Фа с моя глас има сила. Тъй като вие сте самоусъвършенстващ се, преди да
постигнете Съвършенство, всичко, което казвате, носи всякакви обикновени човешки
информации. Така че, когато пуснете записа, вие ги поемате обратно. Това повтoряемо,
връщащо се обратно замърсяване не е добро. Различно е, когато четете книгата. Вече
правим симултанен превод. Ускоряваме темпото на работата си, за да го направим; скоро
би трябвало да е на разположение и скоро този проблем ще бъде решен. Както и да е,
казвам ви този принцип: това, което казвате, носи всички тези ваши обикновени човешки
привързаности и представи. Фа трябва да бъде в действие. Човек няма да получи много от
него, като слуша само повърхностните принципи. Това, което излиза от устата ви, е
вашето разбиране на вашето ниво. Когато се върнете и го слушате отново, вашето
разбиране винаги ще остане на това ниво. Симултанният превод е различен, тъй като там е
моят глас. Въпреки че звукът на гласа ми е тих, а този на преводача е по-силен, на
практика той само превежда, а в действителност аз съм този, който преподава. Учениците
могат да ме разберат, както и да получат всичко, което нося, когато преподавам Фа. Ето
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какво имам предвид.
Въпрос: Видях, общо три пъти, едно малко момиченце между три и пет години.
Когато бях полузаспал и полубуден, тя стъпваше на възглавницата ми, скачайки и
смеейки се. Дали е Култивиран младенец (инхай), който идва от Фалун?
Учителят: Като цяло тези ситуации са добри неща, но невинаги. Култивираните
младенци са малки. Произходът на всеки човек е сложен, така че не обръщайте внимание
на такива неща. Тя може да е някой, който сте взели със себе си от миналото, или може да
има други причини. Както и да е, тя все пак е малко момиченце. Би могло да е нещо
добро. Не ѝ обръщайте внимание. Просто внимавайте за самоусъвършенстването си.
Изглежда, че не съм обяснил това ясно, защото някои хора все още не са го
проумели. Ще дам пример, за да илюстрирам въпроса, въпреки че може да не се отнася
точно за тази ситуация. Когато някои хора слязат долу и се преродят, те биват последвани
от свое дете от миналото. Но детето не се е преродило, а просто ги следва от тази страна.
Също така има и хора, които са имали деца в предишни животи и когато са се преродили в
един живот, тяхното дете не се е преродило в този живот. Но детето е изключително
интуитивно и винаги го следва. Има я и тази ситуация. Има всякакви обстоятелства. Тъй
като сте получили праведния Фа, ние ще уредим всичко това за вас, ако детето има
кармична връзка с вас. Всичко това ще бъде подредено за вас по подходящ начин, така че
не е нужно повече да се притеснявате за това.
Въпрос: Напрягах си мозъка, но пак не мога да измисля въпрос. Дали не съм се
усъвършенствал много ...
Учителят: Някои от нашите дългогодишни ученици, които са се усъвършенствали
добре, не могат да измислят какво да кажат, когато ме срещнат. Знам, че се чувстват
неловко, когато не могат да измислят какво да кажат, въпреки че наистина се опитват.
Преди да се срещнат с мен, те имат цял куп неща, които искат да ме питат, но щом ме
срещнат, остават безмълвни. Нека кажа на всички защо е така. Докато сте
самоусъвършенстващ се, когато ме срещнете, ще бъде така. Причината да нямате какво да
кажете, когато ме срещнете е, че тъй като непрекъснато се усъвършенствате, частта от вас,
която е станала просветлена чрез самоусъвършенстване – частта, която е била напълно
усъвършенствана – е отделена от вас. Тя е отделена от частта, която все още не е напълно
усъвършенствана. Така че частта от вас, която все още не е напълно усъвършенствана,
винаги ще се чувства объркана, затова ще има въпроси и дори ще иска да ги зададе. Но
тъй като виждате Учителя, когато ме срещнете, частта от вас, която е била напълно
усъвършенствана, както и повърхността ви, също ще се съсредоточи и веднага щом се
съсредоточи, обикновената ви човешка страна се контролира изцяло от нея. Защо нямате
лоши мисли и сте толкова доброжелателни, докато седите тук? Това е, защото частта от
вас, която е напълно усъвършенствана, се е съсредоточила и цялото ви тяло се контролира
от нея. Кажете ми, ако частта, която е била напълно усъвършенствана, не отговаря на
стандарта, щеше ли да е завършила усъвършенстването? С други думи, тя знае всичко.
Само частта, която не е напълно усъвършенствана, тя не знае. Което означава, че в този
момент вече няма да искате да питате и няма какво да питате, тъй като разбирате ясно
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всичко това. След като се разделите с мен, тя вече няма да е съсредоточена и ще стои
неподвижно, така че тази част от вас тук отново няма да бъде наясно с нещата. „Как не
попитах Учителя току-що?“ Не е ли такава ситуацията? Ето как е всъщност.
Ще кажа на всички вас: трябва да четете книгата повече, да четете книгата повече и
да четете книгата повече – трябва да четете книгата многократно. Тези учения са Фа на
космоса. От древни времена Фа на всеки път за самоусъвършенстване, който се е предавал
в обществото на обикновените хора, е бил Фа на или под сферата на Татагата. Такъв
огромен Фа е създал различни видове жизнена среда за различните същества в космоса.
Великият Фа е създал целия космос. Просто не можете да видите съдържанието му на
високи нива, докато не достигнете тези сфери. Но в него е всичко, което трябва да знаете,
за да постигнете Статус на достижение и Съвършенство. Така че трябва да четете книгата
повече – четете книгата многократно. Разбира се, нашите дългогодишни ученици знаят, че
ако имат въпрос, просто трябва да прочетат книгата и е гарантирано, че той ще бъде
разрешен. По-късно, докато навлизате в нови сфери, ще възникват нови въпроси, от повисоко ниво. Когато по това време четете книгата отново, тя отново ще ви отговаря. След
това отново ще имате въпроси и в друга сфера и тогава, когато почетете книгата още
малко, тя отново ще им отговори. По този начин продължавате да се усъвършенствате и
непрекъснато да се издигате. Когато имате въпроси, този Фа ще ви дава отговори. И като
се придържате към стриктните изисквания в ежедневието и непрекъснато се подобрявате,
вие напредвате с усърдие и мощ.
Въпрос: Егоизмът ли е коренът на личния интерес, емоцията и желанието за
слава?
Учителят: И личният интерес, и желанието за слава са егоистични. Колкото до
емоцията (чин), в предишни Фа лекции разкрих, че тя изпълва това измерение на
човечеството, както и Трите сфери. Никое същество в Трите сфери не може да избяга от
нея – те всички са под неин контрол. Човешките същества са точно насред тази емоция.
Колкото повече сте привързани към нея, толкова по-голяма е силата ѝ и толкова по-голям
ефект има тя върху вас. Особено когато хората губят близките си, или когато сърцата на
младите хора са разбити, колкото повече се мисли за това, толкова по-голяма е силата на
емоцията. Емоцията е вътре в Трите сфери, така че вие, един самоусъвършенстващ се,
трябва да се отърсите от нея. Трябва да изоставите тази емоция и да я превъзмогнете.
Колкото до личния интерес и славата, това са неща, които човешките същества ценят
високо. Но всъщност и те идват от емоцията. Със слава, няма ли да се наслаждавате на
щастието и добрата съдба, които тя носи? Тогава ще бъдете наистина доволни. Нима човек
не се стреми към слава и личен интерес, за да получи удовлетворение? Ако някой е
удовлетворен, не се ли чувства доволен тогава? Не е ли удоволствието, което чувствате,
също емоция? Славата може да ви донесе радост и почит, които са емоции, нали? Ако сте
получили удовлетворение поради личен интерес, не сте ли отново доволни? Това отново е
емоция. Така че човешките същества живеят точно за тази емоция. Сред обикновените
хора независимо дали сте щастливи или не, дали сте против нещо или не сте, дали искате
нещо или не, или дали искате да постигнете определен статут, какво смятате за добро или
лошо, какво правите или не искате да правите, всичко това са емоции. Казвал съм, че
човешките същества живеят само заради емоциите. Възможно ли е в човешкото общество
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да няма емоции? Ако в човешкото общество нямаше емоции, човешките същества не биха
считали живота за интересен – и наистина нямаше да бъде. Просто това е начинът, по
който човек трябва да живее.
Що се отнася до егоизма, по-рано ви споменах един принцип и всички вие
аплодирахте с голям възторг. Говорих, че бъдещата вселена няма да изчезне и всички вие
се зарадвахте на това. Знаете ли защо може да бъде по този начин? Някои хора казват:
„Ако човек не следва интереса си, ще бъде прокълнат от небесата.“ Някои хора са го
приели като свое мото. Всъщност вие все още не знаете, че този егоизъм достига чак до
много високи нива. Всъщност за самоусъвършенстващите се в миналото да кажат: „Аз
правя това и това“, „Искам да направя това и това“, „Искам да получа това и това“, „Аз се
усъвършенствам“, „Искам да стана Буда“ или „Искам да постигна това и това“ – нито едно
от тях не е било извън егоизма. Но това, което искам да направите, е истински, чисто и
безкористно да постигнете Съвършенство с истинския праведен Фа и праведното
Просветление – само тогава може да постигнете вечно съществуване. Затова ви казвам, че
трябва да мислите първо за другите във всичко, което правите. Някои хора са щастливи,
ако другите им дават пари. Когато някой им даде пари, те не се замислят дали това ще
затрудни другия човек, дали финансовото му положение ще се затегне и т.н. „Стига
другите да ми дават нещо, аз съм щастлив, но без да мисля за тях. Стига другите да са
мили с мен, аз се радвам, но без да ме е грижа за тях“. Понякога, дори когато някои хора
са в изключителна безизходица и нямат друг избор, освен да кажат нещо, за да ви угодят,
вие не проявявате разбиране към тях. Има всякакви ситуации. С други думи, отсега
нататък в самоусъвършенстването си, във всичко, което правите, трябва да мислите за
другите.
Въпрос: В [Джуан Фалун] том 2 се споменава, че има хора в океана и че има
няколко различни вида хора.
Учителят: Да. Някои живеят в това наше измерение, други не. Не само че има хора
в океана, но и в измеренията, съществуващи на същото ниво като нашето, има също и
други хора – хора, които са същите като вас, и хора, които не са като вас. Можете да ги
наричате човешки същества, или не. Тъй като имат определени чувства, но нямат
сексуално желание като обикновените хора, долната половина на тялото им е във формата
на някаква субстанция; само горната им половина е в човешка форма. Така че те могат да
се носят и да летят наоколо. Повечето хора в океана принадлежат към човешки раси,
които са били изличени от земята през различни периоди от време. И има хора, които са
просто хора от дъното на океана: има такива, които са подобни на човешките същества,
има такива, чиято горна част на тялото е човешка, а долната част е като на риба, а има и
такива, чиято горна част на тялото е на риба, а долната част е човешка. Също така и под
континенталните плочи има хора от миналото, т.е. човешки раси, които са били
елиминирани в миналото. Те не могат да се върнат горе, защото са били изличени от
човешкия свят – тоест от земята. Така че част от тях, които не са имали толкова много
карма и толкова много грехове, се заровили в земята. Ето какви са; и не излизат – те
просто живеят там. Броят им е доста малък. Те често са малко по-способни от човешките
същества и не толкова заблудени. Така, не бъдете любопитни или загрижени за тези неща,
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защото те нямат много общо с вашето самоусъвършенстване.
Въпрос: В бъдеще след официалното публикуване на новата японска версия на
Дафа, как трябва да премахнем книгите със старата версия, които имат грешки при
превода?
Учителят: Не може да се каже, че имат грешки. Просто преводът е бил
неподходящ или избраните думи – неточни. Можем да го опишем само по този начин. Как
трябва да бъдат премахнати? Не ги унищожавайте, просто ги оставете както са. Никоя
версия на чужд език не може да бъде преведена от китайски, без да е до известна степен
по-различна от оригинала. Дори бих казал, че всъщност е по-добре да имаме повече
версии на превода. Когато хората ги четат, те ще разберат: „О, има това значение... О, а
има също и това значение... Значи ето как е.“ Така че, ако ме питате, всъщност има някои
предимства. Просто ги оставете както са.
Въпрос: Стеснителността привързаност ли е, или физиологичен фактор?
Учителят: Стеснителността се причинява от фактор, наречен „плахост“, който
съществува в тази вселена. Той ви кара да се страхувате. Колкото повече се страхувате,
толкова по-голямо е влиянието му върху вас. Трябва да го овладеете с воля – това е въпрос
на воля. Това също трябва да бъде постигнато в самоусъвършенстването ви.
Въпрос: Докато правя упражненията, често мисля за въпроси, свързани със
самоусъвършенстването, разпространяването на Фа и думите на Учителя. Правилно ли
е това?
Учителят: Това е състояние за определено време. В бъдеще то няма да е проблем.
Въпрос: Ако някой отнема живот от мое име, дали кармата се натрупва пак при
мен?
Учителят: Ако вършите такава работа... не искам да обсъждам този въпрос при
такива обстоятелства. Написах две статии, които обсъждат и обясняват този въпрос, но
някои хора изглежда не могат да разберат какво казвам. Нека поговоря за това така: знаете
ли на колко много живи същества сте навредили в течение на всички свои животи? Всеки
човек е навредил на много живи същества. С по-незначителен Фа нямаше да успеете в
самоусъвършенстването през този живот и ще трябва да платите за животите, към които
сте задлъжнели във всеки един живот. В будизма се вярва, че самоусъвършенстването не
може да бъде завършено в един живот. Така че те също са видели, че за животите, които
са убити, трябва да бъде платено. Но сега ние ви позволяваме да достигнете
Съвършенство, така че не остава много време. Тогава какво да се направи за онези
животи, които сте отнели? Освен частта страдание, която им дължите – част, чрез която
разграждате карма и плащате чрез страдание – аз трябва да елиминирам по-голямата част
за вас. Останалото е за вас да го платите сами, за да се уверим, че можете да преминете
това изпитание. Същевременно част от животите, на които сте навредили, ще станат
същества в рая, който ще имате, след като постигнете Съвършенство, така че това ще се
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превърне в нещо добро. Ако животът, който бива наранен, знаеше: „О, ще отида в рай на
Буда в бъдеще“, той щеше да протегне врат, за да ви позволи да го убиете. Той радостно и
с удоволствие би ви позволил да го убиете. Разбира се, той няма да има Статус на
достижение. Просто би отишъл в този рай, за да бъде обикновено същество, би отишъл
във вашия Буда рай, за да бъде обикновен гражданин, цвете или животно, например птица.
Както и да е, съществуват различни подредби за различните животи.
Но след като говоря за това по този начин, някои хора биха могли да го разберат в
обратен смисъл: „О, тогава няма проблем да отнемам живот.“ Ако не можете да
постигнете Съвършенство, вие никога, никога няма да успеете да платите за всички
животи, които сте убили, въпреки че трябва да платите за тях. Ето колко огромна е
кармата, която сте натрупали. С други думи, вашият процес на изплащане ще бъде ужасно
мъчителен и почти безкраен. Така че това е наистина ужасяваща ситуация. Вчера един
ученик каза: „Учителят не е говорил за ада“. Бих казал, че не мога да ви говоря за него.
Тази наша обстановка е толкова свещена и е ужасяващо да говорим за това. Разбира се, не
е ужасяващо за мен, но за някои хора е наистина страшно. Така че мисля, макар и точно
сега да не ви отговорих директно, все пак обясних това ясно.
В Китай имаше студент, който беше кандидат за докторска степен по медицина.
Правеше експерименти с дисекция. Щеше да получи докторската си степен след
приключване на експериментите. Тоест, той беше преминал всичките си изпити, но все
още трябваше да направи някои експерименти и да направи дисекция на хиляда или може
би петстотин мишки и след това да получи докторската си степен. По-късно изтъкнал пред
учителя си, че не може да направи това. Казал: „Сега практикувам Фалун Дафа и знам, че
убийството генерира карма.“ След това казал на своя академичен съветник: „Не мога да
отнемам живот – по-скоро бих се отказал от научната степен.“ Нека помислим за това.
Ако човек не може да премине изпитанието за живота и смъртта, той не може да постигне
Съвършенство. Но не е така, че определено ще трябва да преминете през точно такова
нещо, за да се смята, че сте пожертвали живота си; това е само формата му. Аз не считам
това за важно. Гледам дали съзнанието ви наистина може да направи това, или не.
Помислете за това всички: човешките същества живеят в този свят само за слава и личен
интерес. Ако беше получил докторската си степен, той би имал добра работа и бъдеще
пред себе си. И естествено заплатата му щеше да е висока – това е ясно. Щеше да е повисока от тази на обикновените хора или на средностатистическия човек. Не живеят ли
хората само за тези неща? Той е успял да изостави дори и тези неща. Така че помислете:
той се осмелил да изостави дори това. Бил е способен да остави тези неща като млад
човек, така че не е ли това, като да може да се откаже от всичко? Не е ли така, че се е
осмелил да пожертва живота си? Не живеят ли хората само за тези неща? Сферата на
самоусъвършенстване на хора, които могат да направят това, всъщност е толкова високо.
По отношение на тези хора и този тип ситуации казах, че след като те могат да изоставят
емоциите си, славата и личния интерес, защо да не изоставят и самия страх да отнемат
живот? Не би ли било това освобождаване от последната привързаност? Просто
споменавам една гледна точка. Щеше да е различно, ако не можехте да достигнете тази
сфера, не можехте да преминете изпитанието за живота и смъртта, не можехте да
изоставите всички тези неща и го бяхте направили по този начин. Всички животи, които
сте отнели, ще трябва да бъдат платени в собствения ви, безкраен процес на плащане – ето
57

колко ужасяващо е. Изложил съм принципите на Фа и основополагащите закони. Но що се
отнася до това как трябва да действате, на вас остава да го определите сами за себе си.
Принципите на Дафа учат, че не можете да отнемате живот. Докато се усъвършенствате,
не можете да убивате. В по-висша сфера обаче Дафа е всеобхватен и Фа показва
принципи, които са в сферата на Буда. Казах, че някои от животите, които сте наранили,
ще бъдат усъвършенствани и ще станат обикновени същества във вашия бъдещ рай, но
всичко ще се провали, ако вие не можете да постигнете Съвършенство! Цялата ви карма
ще трябва да бъде изплатена от самите вас. Това е взаимовръзката. Не искам да обсъждам
Фа на високи нива точно защото, дори след като го разкрия, много хора все още не биха
разбрали истински принципите, за които говоря.
Разбира се Фа е по-високо от принципите сред обикновените хора. Не бихте го
намерили, дори ако преровите всички книги – древни, модерни, китайски и чуждестранни
– и няма да го намерите дори в други свещени текстове. Ето защо всеки обича да го
слуша. Но не го разглеждайте като знание – не съм тук, за да задоволя вашата
привързаност към търсенето на знание. Преподавам Фа, за да ви спася.
Въпрос: Учителю, често използвате думата „ние“. Как да разбираме това?
Учителят: Ползвам начина на изразяване, използван в съвременен континентален
Китай. Чувствам, че всички вие сте членове на Дафа и следователно част от Дафа, ето
защо ви наричам „ние“. Чувствам, че когато го чуете, може би ще се причислите към
истинското самоусъвършенстване. Такава е мисълта зад това.
Въпрос: Кога се счита, че човек има психоза?
Учителят: Психоза е, когато човек просто не може да контролира собственото си
тяло и е много слаб. Веднага щом такъв човек срещне проблеми, той не иска да се
занимава с нищо. Сякаш главното му съзнание (джу иши) е заспало, не обръща внимание
на нищо и внезапно е напуснало това тяло. Тогава човекът е в състояние, което
обикновените хора наричат психотично. И защо е така? Когато неговото главно съзнание
не контролира тялото му – тоест, когато не е рационален – различните му мисли, които се
генерират от карма и от различните представи, формирани след раждането, започват да
контролират тялото, устата, очите и всичко негово. Така че той ще говори безсмислици и
ще действа налудничаво, без никакво разумно, нормално поведение и хората ще кажат, че
страда от психично разстройство. Казвал съм, че психозата не е болест. Тя не е
патологично състояние; просто главното съзнание на човека е твърде слабо. Съществуват
и вродени заболявания, при които главното съзнание на човек е слабо по рождение и
тялото му винаги се контролира от други същества; то постоянно се предава под контрола
на други. Добавете към това силна намеса от информации в други измерения и човек ще
направи какво ли не. Мозъкът е завършена машина и всеки може да го управлява. Ако вие
не го използвате и го отстъпите, други ще дойдат да го управляват и тогава той няма да
следва човешките стандарти. Така че човек трябва да има силна воля. Волята трябва да е
твърда!
Въпрос:

Има ли хора, чието физическо тяло (бънти)

няма да бъде
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трансформирано, нито ще са култивирали Безсмъртен младенец (юанин), когато
постигнат Съвършенство?
Учителят: Казвал съм, че много от нашите Дафа ученици идват от различни нива,
така че може да съществуват различни ситуации. Както и да е, не се безпокойте каква е
вашата ситуация. Гарантирам, че стига да се усъвършенствате, ще ви позволя да
достигнете състоянието, от което ще бъдете най-удовлетворени. Това важи за всички.
Като ви давам най-доброто, не създавам ли най-доброто за този космос? (Аплодисменти)
Въпрос: Когато чета „Джуан Фалун“, рядко чувствам, че Будите, Даосите и
Боговете ясно ми посочват нещо. Но в хода на самоусъвършенстването в живота аз се
просветлявам до принципите на Фа.
Учителят: Вие сте способни да се просветлите сами, затова не е необходимо
нещата да ви се посочват. Да успявате да правите това самостоятелно означава да се
просветлите до Дао сами, и това е отлично. Някои хора наистина не могат да се
просветлят до нещо, но ние виждаме, че те са с добри възможности. Така че какво трябва
да се направи? Загатваме им.
Въпрос: Напоследък съзнанието ми често е в ужасно състояние, мислите ми не са
добри и мисленето ми е объркано. Наистина ли съм паднал толкова много?
Учителят: Когато се отпуснете, кармата ще атакува като луда. Ако сте силни от
тази страна, може да я потиснете. Когато сте я потиснали и овладели, ако видя, че сте
наистина добър и истински самоусъвършенстващ се, ще трябва да се грижа за вас и да
отстраня тези неща за вас. Ето как става. Няма да се получи, ако не успеете да се справите
с това сами. Може да кажете: „О, тогава, стига да я потискам, Учителят ще я премахне за
мен. Тогава ще започна да я потискам.“ Подобно е на това, което казах по-рано за
мисленето на хора с болести: няма да се получи, ако практикувате само защото искате да
елиминирам карма за вас! Най-основното е, че не трябва да сте привързани към нищо.
Трябва да имате праведни мисли.
Въпрос: Може ли да пускаме видеозаписа на Учителя с преподаването на
упражненията, когато правим групови упражнения в парка?
Учителят: Може, ако обстановката го позволява и правителството не се намесва.
Дали можете да пуснете видеото зависи от ситуацията и местоположението.
Въпрос: Аз се усъвършенствам повече от година и сякаш колкото повече се
усъвършенствам, толкова по-крехка ставам. И малка привързаност може да предизвика
много смут в сърцето ми.
Учителят: Възможно е също да сте станали по-чувствителни и да се страхувате, че
не се справяте добре в самоусъвършенстването. Недейте да развивате и тази
привързаност. Усъвършенствайте се открито и с достойнство. От друга страна, трябва да
се придържате към строги изисквания. Всеки от вас ще прави грешки в процеса на
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самоусъвършенстване и ще има изпитания, които не може да премине. Ако успявахте да
преодолеете спокойно всяко изпитание, тогава аз, като ваш учител, не съм го аранжирал
добре. Така че преминаването на всяко изпитание е предизвикателство. Вие или ще го
преминете, или няма да успеете, и ще го преминете или добре, или зле. Но когато го
преминете зле, вие се тормозите от това и знаете, че не сте се усъвършенствали добре и
дълбоко съжалявате. Вземате решение да се усъвършенствате добре следващия път.
Тогава следващия път ще опитате да го преминете отново. Точно в това състояние, при
което сте способни да го преминете, не сте способни да го преминете, изследвате себе си и
правите това постоянно, вие се усъвършенствате. Ако можехте да преминете всяко
изпитание добре, нямаше да е необходимо да се усъвършенствате. Ако никое изпитание
не можеше да ви спре, вие щяхте да сте пред Съвършенство. От друга страна, ако си
мислите: „Учителят каза, че няма значение дали го преминаваме добре или не, добре е,
стига да се усъвършенстваме“, и оттук нататък се отпуснете и не ви е грижа, когато не
успявате да преминете добре изпитанията, тогава вие вече не се усъвършенствате. Ето как
стават тези неща. Няма да се получи, ако не се придържате към стриктни изисквания.
Въпрос: Какво е постигането на Съвършенство? Дали е да умреш като обикновен
човек, или се аранжира от Учителя?
Учителят: Постигането на Съвършенство приема много различни форми. Както
може би знаете, Шакямуни преподавал Нирвана, за да бъдат изоставени човешките
привързаности в най-голяма степен. В неговия култивационен път дори не са искали
човешкото тяло. Така че човек от неговата практика не трябва да бъде привързан към
човешкото тяло и трябва просто да се усъвършенства по този начин. Тибетският ламаизъм
преподава Светлинна трансформация. Тоест, човекът седи там по време на постигането на
Съвършенство и ако цялото му тяло се е усъвършенствало успешно, в момента на
постигането на Съвършенство тялото му се превръща в лъч червена светлина и неговият
Главен дух си тръгва заедно с успешно култивираното Буда тяло. Тъй като Буда тялото,
което е успешно култивирано, не съдържа материя от тази обикновена човешка страна,
човешките същества не могат да го видят, а виждат само светлина и издигането на образ,
изграден от светлина. Има хора, които не са се усъвършенствали толкова добре и не могат
да преминат през Светлинна трансформация на цялото тяло. Така че в момента на
Светлината трансформация тялото му мигновено се свива, „Пффф!“ до цялостно човешко
тяло с височина около фут (фут=30.48 см. – бел. прев.). Изглежда точно като него, но е
намален до височина около един фут, с пропорционално тяло. Това е така, защото той не
се е усъвършенствал достатъчно и не е бил напълно преобразен от Светлината
трансформация.
Има и други сценарии. В Дао системата в Китай се приема формата на
„освобождаване от тялото“, когато се постига Съвършенство. Какво е „освобождаване от
тялото“? В древен Китай много хора практикували Великия Дао [9]. Пътят на
усъвършенстване на Великия Дао изисква, след като човек успее в
самоусъвършенстването, той да вземе тялото със себе си – техният път дори изисква
тялото. Но този вид човешко тяло от плът вече не е обикновено човешко тяло, защото е
напълно трансформирано във високоенергийна материя и се е превърнало в неговото Дао
тяло. Техният метод на освобождаване от тялото е следният. Човекът знае, че се е
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усъвършенствал до постигане на Съвършенство и че цялото му тяло е напълно
култивирано. Как ще напусне човешкия свят? Повечето даоисти разрешават своите
неизпълнени желания сред обикновените хора едва след като постигнат Съвършенство.
Системата на Буда обаче не е такава, тъй като нещата се разрешават в процеса на
постигане на Съвършенство.
Освобождаването от тялото би спряло хората да търсят този човек, след като си
отиде. Той ще симулира смъртта си, макар че по това време всъщност е способен да се
качи на небето, или да влезе в земята. Тъй като е на път да си отиде, той казва на
семейството си: „Аз ще почина. Успях в самоусъвършенстването и съм на път да си отида.
Подгответе ми ковчег.“ Точно по времето, когато е предсказал, той ляга в леглото и миг
по-късно спира да диша. Членовете на семейството му виждат, че е починал, така че го
слагат в ковчега и го погребват. Но всъщност той е използвал способността „замаскиране“
– използвал е свръхестествена сила. Това, което семейството му видяло в този ден, не
било истинското му тяло. Така че какво е било? Било е материализирано от предмет,
който той посочил. Използвал обувка, метла, дървен кол или меч и ги превърнал в своя
собствен образ. Той посочил предмет и го преобразувал. Предметът знае как да каже
необходимото и казва на семейството му: „Аз ще легна тук и след малко това ще свърши.
Просто ме поставете в ковчега, това е всичко“. Така че в действителност, това било онова
парче дърво, онази метла или може би обувка [което лежи там]. Истинският човек бил
напуснал и отишъл много, много далеч. Така че семейството го погребва. След като бъде
погребан, в рамките на няколко часа обектът всъщност ще се върне в оригиналната си
форма; ще се превърне обратно в обувка, бамбуков прът или парче дърво. Ето това се
нарича „освобождаване от тялото“. Понякога човек ще се върне от друго място и ще каже:
„О, аз видях този и този от вашето семейство някъде наистина далеч. Ние дори си
говорихме, когато отидох там по работа.“ Семейството му ще каже: „Това не може да
бъде. Той почина.“ Тогава този човек ще отговори: „Видях го. Той не е умрял. Наистина
го видях. Дори говорих с него и вечерях с него.“ „Това е странно, той наистина умря.“
Семейството му знае, че е бил даоист: „Нека тогава го изкопаем и да погледнем“. Когато
ковчегът се отвори, те виждат там обувка.
В Дао системата има и форма, наречена „Издигане посред бял ден“. Формата на
Издигане посред бял ден се използва, когато тялото на човека е напълно усъвършенствано
и той е изпълнил своите желания в човешкия свят преди да постигне Съвършенство.
Време е той да си тръгне, тъй като не е останало нищо за вършене. В този момент се
случва нещо, наречено „отваряне на небесната порта“; с други думи, входа на Трите сфери
се отваря. Тогава за някого идва небесен бог, за да го приеме, или идва дракон, жерав или
нещо друго, на което той се качва и отлита, или небесна колесница идва да го вземе.
Такива неща се случваха често в древни времена. Има такова Издигане посред бял ден. В
нашата система за практикуване аз използвам метода на Издигане посред бял ден за онези,
които трябва да отидат във Фалун рая. В някои култивационни пътища има хора, които не
искат тялото. Всичко в целия рай на този човек ще стане в безпорядък, ако му бъде дадено
тяло. Това е точно като с Нирвана на Шакямуни: ако му дадете тяло, това не би било
Нирвана – няма ли да бъде объркана цялата култивационна система? Неговият рай е
съставен от елементите Наставления, Концентрация и Мъдрост, така че той не иска
тялото. Мнозина от вас мислят с човешки манталитет: „О, това Издигане посред бял ден е
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възхитително. Хората ще ме видят как излитам.“ Вие мислите за божествени неща с
човешки манталитет, а това е напълно неуместно. С други думи, в момента на постигане
на Съвършенство естествено ще има форма за това. Мога да ви кажа обаче, че с толкова
много хора постигащи Съвършенство този път, със сигурност ще оставя запомнящ се урок
за хората, които не вярват. Така че когато в бъдеще моите ученици постигнат
Съвършенство, по всяка вероятност ще бъде великолепна гледка, която човешкото
общество никога няма да забрави. (Аплодисменти)
При все това, вие пак трябва да изоставите всички привързаности и да не сте
загрижени за тези неща. Просто продължавайте да се усъвършенствате. Ако
самоусъвършенстването ви се провали, всичко е напразно.
Въпрос: Дали в книгата „Джуан Фалун“ зад различните думи има различни Буди,
Даоси и Богове?
Учителят: Да, със сигурност. Ето защо казвам на всички вас да четете книгата.
Някои хора разбират нещо: „Aхa!“, и в този миг, когато осъзнават това нещо, телата им
внезапно потрепват и те усещат топла вълна. Макар че го усещат съвсем леко, в този
момент промените в тялото всъщност са изключително съществени, и от другата страна
всичко кипи. Това е така, защото сте се издигнали с още едно ниво и на различните нива
тялото изпитва различни форми на промени. Както знаете, в китайските храмове някои
статуи на Буда имат още четири глави върху главата, както и още три глави върху тези
четири глави, и още една глава се издига на върха на тези три глави. Всъщност това е
форма на проявление на Фа образа на един Буда на различни нива. Тоест на различни нива
промените в състоянията на тялото са доста дълбоки. Това е не само великолепно, но и
тържествено, величествено и невероятно прекрасно. Така че има причина, поради която не
ви е позволено да го видите. Тъй като имате обикновено човешко мислене, ще го
разберете с човешки мисли и в резултат на това дори може да се държите налудничаво. Не
може да позволим да се случи такова нещо.
Въпрос: Ръкуването и телесният контакт предават ли карма?
Учителят: Ако сте истински самоусъвършенстващ се, това няма да ви навреди,
независимо колко сте чувствителен. Вашето усъвършенствано тяло има гонг: как може да
се страхува от нещо по-ниско от гонг? Между тях има пропаст по отношение на сферата и
нивото, така че не бива да се страхувате от това.
Ръкуването сред хората, т.е. контактът и ръкуването сред обикновените хора,
наистина може да предаде карма. Най-малкото има замърсяване. Със сигурност е така. В
днешно време всички се ръкуват. Ръкуването идва от Запада, от обществото на бялата
раса. В миналото азиатците не се ръкували. Когато се срещали, те обгръщали юмрука си с
другата ръка. Това било достатъчно. Жените не стискали юмруци така, защото би
изглеждало грозно. Те слагали юмрук в предната дясна част на корема си ето така; когато
срещнели хора, те слагали юмрук отстрани на тялото и леко сгъвали краката си. Изглежда,
че ръкуването се е появило едва след идването на Ренесанса на Запад; преди това те също
не се ръкували. Имали различни видове етикет за поздравяване – някои били такива,
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някои други. Както и да е, имало различни видове, всякакви видове. Ръкуването започва
да се използва по-късно. Нямаме ли ние хъшъ? Това е обичаят на Буда школата.
Въпрос: За повече от година самоусъвършенстване хората рядко ми създават
проблеми. Ако продължава така, как мога да се освободя от многото привързаности,
които имам?
Учителят: Не е така. Обстоятелствата на всеки са различни. Може би е така, може
би е иначе, може би... Има всякакви фактори. Така че се уверете, че не се привързвате към
тези неща [тук]. В деня, когато наистина се появят трудности, ще откриете, че ви е трудно
да ги преодолеете, но когато нямате трудности, вие ги искате. За всичко има причина.
Всъщност някои хора наистина нямат толкова много трудности. И това е вярно.
Въпрос: На нашето място за практика има десетки хора и лицата на поголямата част от тях изглеждат нездрави. Дали е защото не се усъвършенстваме
солидно?
Учителят: Има малък брой места за практика, които настина не са добри, където
сред учениците се разнасят слухове и те се „просветляват“ до разни неща безразборно.
Някои хора безразборно се „просветляват“ до неща, които наистина нямат нищо общо с
Фа, който преподавам, и дори водят учениците да мислят по един или друг начин и
оставят въображението си да се вихри. Те дори коментират Фа, като казват какъв е този
Фа, какъв е този абзац и какъв е онзи абзац. Достойни ли са човешките същества да
коментират относно Фа? Ако не друго, вие все още имате човешки манталитет, така че не
е правилно да правите това. Трябва само да усъвършенствате себе си, да четете, да
изучавате и да правите упражненията групово в съответствие с Дафа. Използвайте повече
от времето си, за да четете и изучавате Фа, и по-малко време, за да говорите за
собствените си преживявания и възгледи. Или, след като приключите с упражненията,
може да обсъдите нещата заедно – това също е добре. Ако вместо това използвате
времето, предназначено за култивиране и четене на Фа, за да обсъждате своите
преживявания, не мисля, че това е добре. Нещата, за които някои хора говорят, носят
различни егоистични мисли и емоции и дори нямат нищо общо с Фа. В този случай те
могат да поведат учениците в погрешна посока, като дори се отдават на неуместни мисли.
Всички човешки същества имат обикновен човешки начин на мислене. На нашите
ученици, независимо дългогодишни или нови, не би им било позволено да говорят или да
знаят принципите, които са по-високо от повърхностните значения на думите. В края на
краищата това, за което говорите, е буквалното значение на думите и принципи на
повърхността, защото Небесният Фа не може да бъде обсъждан сред обикновените хора.
Не знам какво се е объркало с някои хора. Не знам как те се „просветляват“ до тези
объркани идеи. Трябва да обърнете внимание на това!
Въпрос: Как се превежда „ин“? [10] Защо човек трябва да прави "Дзиеин"?[11]
Учителят: Будите не го наричат ин. Това е проявление на достойнството на Буда
Фа. Ин е термин от древна Индия, който е преведен директно. Дзиеин, голям шоуин, [12] и
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малък шоуин са друг израз на величието на проявата и езика на Фа.
Въпрос: Аз се усъвършенствам вече почти година, но никога не съм виждал Фалун.
Учителят: Нека го кажа по този начин. Ако кажете, че не сте имали никакви
промени в себе си, не сте преживели никакви промени, които Фа ви е донесъл, или не
знаете или не сте се просветлили до нищо, което надхвърля характерното за обикновените
хора, тогава не ви вярвам, освен ако не сте самоусъвършенстващ се. Ако ви е нужно да
видите нещо, то да се прояви или конкретно да ви се покаже толкова ясно, както когато
гледате към обикновените хора, тогава не мисля, че ще се получи. Причината за това е, че
има различни начини да се третира всеки човек в съответствие със собственото му
състояние, неговите различни състояния на съзнанието сред обикновените хора и какво
ще постигне, когато в бъдеще достигне Съвършенство. При изпълнението на тази задача
абсолютно няма да правя нещата еднакво във всяка ситуация. Може да се стремите да
видите Фалун, но няма да го видите, ако привързаността не бъде отхвърлена.
Въпрос: След като Будите на по-високи нива смятат, че човешките същества са
нищо, бихте ли ни казали защо Учителят дойде да ни спаси?
Учителят: Фа на космоса е създал жизнени среди на различните нива за
съществата на всяко от многобройните нива на космоса. От това следва, че в тези жизнени
среди трябва да има животи. Обикновените човешки същества са на най-ниското ниво от
различните нива, създадени от този Фа за целия космос. Така че от моя гледна точка аз
трябва да взема под внимание целия Фа и целия космос. Обясних ли го ясно?
(Аплодисменти) Така че от моята гледна точка, аз разглеждам животите – животите както
от положителната, така и от отрицателната страна – различно от вас. Това не е нещо, което
можете да разберете.
Въпрос: Докато постоянно изучавам Фа, нещата, за които мисля, стават все помалко и по-малко, до степен понякога да не искам да мисля за нищо. Дали причината е, че
главното ми съзнание е слабо? Объркало ли се е самоусъвършенстването ми?
Учителят: Не е така. И дори мога да ви кажа, че е добро явление. Защо казвам, че е
много добро явление? Ще ви кажа. Сред обикновените хора мозъкът на човек работи
наистина умело. За да не бъде ощетен, мисленето на човек е изключително бързо в това
отношение и паметта му е остра. Това, което казвам е, че да използвате мозъка си по този
начин не е добре, защото ще създадете карма. Когато мозъкът ви е прекалено развит в това
отношение, той пречи на самоусъвършенстването ви. Какво трябва да се направи?
Използваме подход, при който първоначално ограничаваме тази част от мозъка ви. С
други думи първо я заключваме, настройваме я, заместваме я с частта от мислите ви,
която може да мисли като самоусъвършенстващ се, и оставяме тази част от вашето
мислене да се развива. Тогава лукавата част бива настроена и постепенно правим
ограничението по-слабо. В този момент ще можете да се държите както трябва. Когато не
можете дори да откриете тези ваши лоши мисли – тъй като тази част от мозъка ви е
толкова добре развита – веднага щом си помислите за нещо, вие задълбавате в тази част от
мозъка. Тази част от мозъка ви сериозно пречи на вашето усъвършенстване. Така че много
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хора ще изпитат това, което току-що описах. То е временно. Мислите, които често искате
да използвате, за да защитите собствения си интерес, мислите, които могат да навредят на
другите, и мозъчните клетки, които са твърде развити, всички са запечатани и се
настройват. Така че тази ситуация ще се появи, но е временна. След като са запечатани,
необходимо е да се справим с тях за вас, така че да не бъдат толкова развити и да бъдат
просто подходящи за нормална употреба. Ние оставяме вашите праведни мисли и клетки
да се развиват. Ето как става. В противен случай... Нека да използвам разговорен израз,
който може да го опише по-подходящо: вие сте праведен и благороден човек, който се
усъвършенства в Буда, така че вашият ум не може да бъде лукав, хитър, хлъзгав и потаен!
Въпрос: Да слушам за преживяванията на другите ме вдъхновява и просветлява,
но не го намирам за толкова солидно, колкото да се просветлявам до нещата
самостоятелно.
Учителят: Точно така. Разбира се, че е така. Това, до което се просветлявате сами,
което е главно чрез собственото ви усъвършенстване, е най-солидното. От друга страна,
наистина може да си извадите поука от това, което казват другите. Това също може да
улесни вашия напредък, така че е от полза. Фа конференциите няма да се провеждат често.
Нашите конференции наистина са полезни. Но не споделяйте преживявания твърде често.
Трябва да съсредоточите енергията си върху изучаването на Фа и четенето на книгата.
Някои от повдигнатите въпроси бяха пропуснати, тъй като бяха на сравнително
ниско ниво, или се повтаряха, или могат да бъдат разрешени с четене на книгата. Поради
ограничения във времето спираме да отговаряме на въпроси дотук. (Силни аплодисменти)

бънти

„вътрешно тяло“, „първично тяло“, или „истинско същество“.

Дафа

„Великият закон“ или „Великият път“; съкратено за пълното
наименование на практиката – Фалун Дафа, „Великият път на
Колелото на закона“.

Дао

1. Познат още като „Тао“, даоистки термин за „Пътят на природата и
вселената“; 2. Просветлено същество, което е постигнало Дао.

Фа

„Закон“ или „Път“.

гонг

„Култувационна енергия“.

Хъшъ

Позицията, която се формира като дланите се притиснат заедно
вертикално пред гърдите; понякога на Запад се нарича „поза за
молитва“.

чи

В китайската култура се казва, че тази субстанция/енергия придобива
много форми в тялото и заобикалящата среда. Обикновено
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превеждана като „жизнена енергия“, за чи се твърди, че определя
здравето на човек.
чигонг

шиншин
Джън, Шан, Жен

Общо название за някои китайски практики, които усъвършенстват
човешкото тяло. Чигонг е особено популярен в Китай през
последните няколко десетилетия.
„Природа на съзнанието“ (букв.), „мисъл“ или „характер“.
Джън – истинен, реален, истина; Шан – добър, милостив,
състрадание, великодушие; Жен – търпение, толерантност,
въздържаност.

[1] Този и всички следващи китайски термини, които не са обяснени в даден абзац, се
намират в речника в края на книгата.
[2] (произнася се „ню уа") Богиня от китайската митология. Забележка: тази и всички
допълнителни бележки под линия са допълнения на преводача.
[3] В този и в някои други случаи „кармичен" се отнася както до добри, така и до лоши
неща.
[4] („сри-ва-ца“) Позната и като „свастика”.
[5] („фън-шуй”) – китайска геомантия, практиката за тълкуване на пейзажи.
[6] („ян сан-фън”) Известен безсмъртен от даоизма. Твърди се, че е създател на тайдзи
(или "Тай Чи“), вид традиционен китайски бокс с въображаем противник.
[7] Използван в този контекст, терминът се отнася до статии, написани от Учителя Ли.
[8] Този термин, както се използва в чигонг кръговете, се отнася до някои неосезаеми
видове енергия, влияния или информация, които могат да бъдат предавани.
[9] Определен вид култивационна система.
[10] ("ин") „позиция на ръката“
[11] („дзие-ин“) „събрани ръце“
[12] („шоу–ин“) „знаци с ръце“
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