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Поздравително обръщение към Фа конференцията в Ню Йорк 

До Фа конференцията в Ню Йорк: 

Поздрави!  

Първо бих искал да пожелая успех на Фа конференцията! Това, с което историята е 

удостоила Дафа учениците, са най-великолепните неща. Днес всяко ваше действие е най-

свещеното, всяко ваше действие е за съзнателните същества и всяко ваше действие създава 

бъдещето. 

В миналото на историята вие донесохте на човечеството великолепието, което трябва да 

има; в настоящето на историята Дафа ви е отредил мисията да спасите всички съзнателни 

същества; в бъдещето на историята всичко ваше, което е чисто и праведно, ще бъде това, което 

ще гарантира колосалната небесна твърд да се формира и да просъществува, но не и да се 

разпадне. Извървете добре своите пътища. Съществата, които са спасени, ще бъдат вашите 

съзнателни същества. Всяко ваше действие утвърждава всичко, което ще доведете до 

Съвършенство. 

Ли Хонгджъ 

1 февруари 2002 г. 

 

 

 

 

 

 

До всички Дафа ученици по света, Честита нова година! 

Ли Хонгджъ 

11 февруари 2002 г. 
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Разглеждайте нещата с праведни мисли 

  Точно сега това, че Дафа учениците от континентален Китай използват телевизията, за да 

разяснят истината на хората, изобличава преследването от злото, спасява съзнателните 

същества, чиито съзнания са били отровени от коварството на злото, и е величествен акт на 

милосърдие.  

Групата зли политически негодници никога не се е събразявала със закона по отношение 

на Дафа учениците, така че недейте отново да отхвърляте действията, които Дафа учениците 

предприемат, докато разясняват истината, заради своята привързаност към страха.  Независимо 

как злото извършва преследване, това, което очаква Дафа учениците, продължава да е 

Съвършенство, а това, което очаква злите същества, е единствено вечно изплащане в Ада за 

всичко, което са направили, за да пречат на и преследват Фа коригирането и Дафа учениците. 

Ли Хонгджъ 

8 март 2002 г. 

 

 

 

 

 

 

Благословиите от Дафа 

Десетте години Фа коригиране пресъздадоха космоса, спасиха безброй съзнателни 

същества от упадък и унищожение и създадоха всеобхватните и вечни Фа принципи и 

неизмеримата мъдрост на необятната колосална небесна твърд. Това е благословия за 

съзнателните същества и е могъщата добродетел на Дафа учениците. 

Учителят разпространява Дафа от десет години. Дори в човешкия свят, предопределените 

неща бяха променени значително. Предопределената от историята катастрофа с комета вече я 

няма, третата световна война е предотвратена, а заплахата през 1999 г. от цикъла на формиране, 

застой, упадък и разпад на Небето и Земята никога няма да се повтори. Фа коригирането на 

човешкия свят почти е настъпило. Съзнателните същества по света ще [се стремят да] се 

отплатят за спасителната благодат на Дафа и Дафа учениците. Колко прекрасно. Прекрасно. 

Наистина прекрасно! 

Ли Хонгджъ 

19 май 2002 г.  
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Коментар 

Тези идеи са наистина добри. Ако всички китайски Дафа ученици могат да бъдат по-

внимателни как се държат в ежедневието, да бъдат по-спретнати и да се съобразяват с другите 

във всичко, което правят, ето това е поведение на Дафа ученици. Като ваш Учител, през всички 

тези години на преподаване на Фа, аз винаги съм правил нещата с чувство за отговорност към 

обществото и хората в него.  

Всички Дафа ученици, които участват в седящите протести пред китайските посолства и 

консулства, са забележителни. Наистина понесохте много. Времето е толкова горещо, моля 

погрижете се добре за себе си. 

Ли Хонгджъ 

21 юни 2002 г. 

Горният текст е във връзка със статия, публикувана на „Минхуей“ (Minghui.org) на 21 юни 

2002 г., озаглавена „Някои идеи от дискусии сред ученици, участвали в седящите протести 

пред китайските посолства и консулства“. 
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Праведни мисли 

Изпращането на праведни мисли от Дафа учениците в този специален исторически 

период – за да намалят преследването от злите същества срещу Дафа, Дафа учениците и хората 

по света – изигра решаваща роля. Голям брой зли същества бяха прочистени своевременно, 

преди силата на Фа коригирането да пристигне, и това намали много потенциални загуби. Но 

злите същества вече видяха, че са обречени и действат все по-налудничаво. Сега Дафа 

учениците са последната и единствена надежда за спасение на съзнателните същества. Така че 

за да направите Фа коригирането по-ефективно, докато разяснявате фактите, трябва да приемате 

изпращането на праведни мисли много сериозно и своевременно да прочиствате злото и 

собствените си проблеми, за да не се възползва злото от вас. Понастоящем все още има ученици, 

които не са схванали истински същността на изпращането на праведни мисли. Някои ученици са 

точно в същото състояние, както когато изпълняват медитацията – дори когато просто 

медитират, някои ученици са в полузаспало състояние, те са в състояние, в което тяхното 

съзнание не е достатъчно будно или са в състояние, в което са силно възпрепятствани от 

случайни мисли – и така те не могат да постигнат много добър ефект. Има и ученици, които, 

когато изпращат праведни мисли, специално насочват съзнанието си към един или няколко зли 

елемента и това пречи на гонга и на божествените сили, които те изпращат, да постигнат 

максимален ефект. Разбира се, ако обстоятелствата са специални и насочвате съзнанието си към 

едно зло същество, или няколко зли същества, докато изпращате праведни мисли сами или 

заедно, тогава трябва да го направите и концентрираната сила е огромна. Но когато изпращате 

нормално праведни мисли заедно всеки ден, трябва да преследвате злото в по-голям мащаб. Не 

трябва да се прицелвате в едно или няколко зли същества всеки път, всеки ден.  

Ето как да го направите: (1) Трябва да фокусирате вниманието и усилието си, съзнанието 

ви трябва да е абсолютно ясно и рационално, силата на вашите мисли трябва да бъде 

концентрирана и силна, с нотка на превъзходство и на унищожаване на цялото зло в космоса. (2) 

Учениците, които засега не могат да виждат други измерения, могат да фокусират силни мисли 

в произнасянето на думата „мие“, след като приключат произнасянето на формулата.  Думата 

„мие“ трябва да бъде толкова силна, че да е голяма колкото космическото тяло, обхващайки 

всичко, без да пропуска нищо в нито едно измерение. (3) Онези ученици, които могат да виждат 

зли същества в други измерения, могат да се справят с тези неща според ситуацията, с която са 

наясно. Техните праведни мисли трябва да са силни и те трябва да използват цялата си мъдрост. 

Една-единствена праведна мисъл покорява сто зли неща. (4) Дали затваряте очи или не, когато 

изпращате праведни мисли, ефектът е един и същ. Ако държите очите си отворени, трябва да 

постигнете състояние да не обръщате внимание на нищо, което виждате в измерението на 

обикновените хора.  

Когато изпращате праведни мисли, независимо колко напрегнати стават нещата, 

повърхността трябва да е спокойна. Това е така особено когато сте на работното си място или в 

друга специфична обстановка; не е необходимо да държите дланта си изправена и резултатите 

ще бъдат същите. Стига да поддържате своите праведни мисли силни и да фокусирате 

съзнанието си, може да постигнете същите резултати. Но при нормални обстоятелства трябва да 

държите дланта си изправена или да направите лотос позиция с ръце. 
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За да намалите загубите и да спасите повече съзнателни същества, използвайте с пълна 

сила мощните си праведни мисли на Дафа ученици! Покажете своята Могъща Добродетел! 

Ли Хонгджъ 

13 октомври 2002 г.  

 

 

 

 

 

 

Новогодишни поздрави 

Честита Нова Година на всички Дафа ученици по света! 

Докато преодолявахте трудностите, спасявахте хората по света и придобивахте по-ясно 

съзнание и повече зрялост, вие преминахте през още една година. Нека през останалата част от 

пътешествието си изпълните, с богоподобни праведни мисли и праведни действия, великите 

обети, които направихте преди историята! 

Наближава краят на безкрайното пътуване 

и всепроникващата мъгла постепенно се разпръсква. 

Докато праведните мисли разкриват мощта на Боговете, 

завръщането в Небесата вече не е само копнеж.  

Ли Хонгджъ 

31 декември 2002 г. 
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Новогодишни поздрави към Дафа учениците през 2003 г. 

Честита Нова Година, Дафа ученици в континентален Китай! 

Честита Нова Година, Дафа ученици по света! 

    Спускане в човешкия свят 

     При завъртането на Фалун със сигурност ще има лудост,  

ресурсите на цяла една нация са изчерпани да работят срещу мен. 

Тихо наблюдавам дяволската постановка на шута да замира –  

само останките от мръсотия сега се разнасят насам-натам. 

Пет хиляди години на прераждане в разлом и промени, 

аз изтупвам забулващия прах и всички техни реалности се виждат. 

Кой всъщност е доблестният главен герой в тази гигантска пиеса? 

Поех по този път само заради съзнателните същества. 

 

Ли Хонгджъ 

Двадесет и деветият ден от дванадесетия месец в Годината на Жън У (Годината на Водния кон – 

бел. прев.) в лунния календар 

31 януари 2003 г.  

 

 

 

 

 

Коментар към  статия на ученик 

Добре казано. Пътят на самоусъвършенстване на всеки човек е различен, начинът, по 

който всеки утвърждава Фа, е различен, техният социален статус е различен, техните професии 

са различни и тяхната среда е различна, но всички те могат да се усъвършенстват независимо от 

това. Това е пътят, който Дафа предоставя на своите самоусъвършенстващи се. Дафа учениците 

са едно тяло и аз подкрепям всичко, което те са направили по време на Фа коригирането – 

всички те правят това, което Дафа учениците трябва да правят. Различните подходи са всъщност 

всеобхватният начин, по който ролите са динамично разпределени във Фа дейностите, и силата 

на Фа е отражение на единното тяло.  

Ли Хонгджъ 

16 февруари 2003 г. 

Преработено на 8 октомври 2005 г.  
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Коментар към статия на ученик 

Идеите в тази статия са изложени добре и авторът има много ясно разбиране за Фа 

коригирането на Учителя и утвърждаването на Фа от Дафа учениците. Ако всички Дафа 

ученици могат да са толкова рационални и осъзнати и имат праведни мисли и праведни 

действия при утвърждаването на Фа, тогава няма да има преследване и няма да има пропуски, от 

които злото да се възползва. За мен не е важно кой е написал статията. Щом това, което е 

изложено [в дадена статия], е нещо ефективно за утвърждаването на Фа от учениците, аз го 

подкрепям – дори ако статията е написана от някого, който ни се противопоставя. Това е, 

защото ние всъщност спасяваме всички същества и докато преследването не е приключило и 

пътуването в самоусъвършенстването на Дафа учениците не е завършило, това предоставя 

възможности на хората и им дава надежда.  

Ли Хонгджъ 

29 август 2003 г. 

Преработено на 8 октомври 2005 г. 

 

 

 

 

 

 

Коментар към статия на ученик 

Предлагам на всички Дафа ученици да прочетат тази статия. 

Ли Хонгджъ 

1 ноември 2003 г. 

Коментар към статия на ученик, озаглавена „Златен Буда“, публикувана същия ден. 
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Коментар към статия на ученик 

Изобличаването на злите полицаи и лошите хора и оповестяването на техните зли дела е 

изключително ефективно да стресне и ограничи онези безразсъдни, зли хора. В същото време, 

да се разяснява истината на хората на местно ниво най-пряко изобличава и насочва 

общественото внимание към порочното преследване. Това е и чудесен начин за спасяване на 

хората, които са били отровени и заблудени от лъжите. Надявам се всички Дафа ученици и нови 

ученици в континентален Китай да правят това добре. 

Ли Хонгджъ 

15 ноември 2003 г.  

Преработено на 8 октомври 2005 г.  

 

 

 

 

 

 

Поздрав до Дафа учениците за Новата 2004-а година 

Дафа ученици от континентален Китай,  

Дафа ученици по света, 

Честита нова година! 

      Продължително или моментно – всичко се дължи на времето. 

      Фа коригирането създаде Новата епоха. 

      Дългите, протяжни години на слава и страдание – 

      само за да се изпълни днес великата клетва.  

 

В името на всички живи същества, в името на утвърждаването на Дафа, продължавайте да 

сте прилежни по пътя към божественост! Бъдещата, вечна хармонизация ще съществува наред с 

вашата слава! 

Ли Хонгджъ 

31 декември 2003 г.  
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Фа, преподаден на международната телеконференция 

 Книгата играе известна роля в разобличаването на преследването на Дафа учениците от 

злото и за спасяването на хора. Може да я публикувате в обикновеното общество, активно да я 

разпространявате сред обикновените хора или да я публикувате на части в определени интернет 

страници, предназначени за обществеността. Но не я промотирайте сред нашите ученици, за да 

се избегне всяването на смут сред тях. Нищо не бива да пречи на начина, по който учениците 

напредват към Съвършенство и утвърждават Фа. 

Що се отнася до съдържанието ѝ, много части от книгата са написани с човешки 

привързаности. Абсолютно не можем да популяризираме сред учениците някой да бъде 

привързан към писането на книга за разобличаване на преследването, заради което бива 

трансформиран от злото. Знаете ли какво означава „трансформиране“? Всъщност това, което 

боговете виждат, е следното: тази личност се е измъкнала оттам, за да разобличи злото, защото 

повече не е можела да издържа и нейният стремеж да излезе действително е привързаност, която 

тя е била неспособна да изостави. Един Дафа ученик не бива да бъде трансформиран от злото 

при абсолютно никакви обстоятелства – дори и за да разобличи преследването. Освен това, 

разобличаването на преследването не е крайната цел на самоусъвършенстването на един Дафа 

ученик. Така че не може да позволим други ученици, които не са премахнали напълно своите 

човешки привързаности, да следват този пример и още по-малко книгата трябва да бъде 

промотирана сред учениците в интернет страниците за ученици.  

Самоусъвършенстването е нещо сериозно. Искам да се усъвършенствате в богове и по 

време на този процес вие сте способни да утвърждавате Фа. Ето защо ви преподадох Дафа и ви 

дадох тази безпрецедентна, вечна слава. Не е просто, за да станете герои сред обикновените 

хора, чрез противопоставяне на преследването. По-скоро е, за да утвърждавате Фа, докато 

отричате подредбите на старите сили и се противопоставяте на преследването, и по този начин 

напредвате към божественост. 

Ли Хонгджъ 

19 януари 2004 г.  
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Спрете злите действия с праведни мисли 

В сравнение с преди, в момента злите фактори, които преследват Дафа учениците, са 

станали незначителни, но лошите хора и злите полицаи все още злосторничат срещу Дафа 

учениците. Тоест, човешки същества извършват грехове непосредствено срещу богове. Ето 

защо можете да ги спрете, като използвате най-различни подходи: изобличавате злите действия, 

разяснявате истината и директно се обаждате на тези хора.  

Всичко, което Дафа учениците правят понастоящем, е да спасяват хората по света и 

всички същества, да разобличават преследването и да сложат край на преследването. Така че не 

може да приемате нито една от проявите на преследване от злото и още по-малко може да 

позволявате на злото да прави каквото поиска, за да преследва Дафа учениците. Ако злите 

полицаи и лошите хора не могат да бъдат разубедени и продължават да вършат зло, може да ги 

спрете с праведни мисли. Когато Дафа учениците имат силни праведни мисли и не се страхуват, 

те могат да използват праведни мисли, за да обърнат нещата срещу злосторниците. Независимо 

дали злите полицаи използват електрошокови палки или лошите хора инжектират наркотици, за 

да ви измъчват, вие можете да използвате своите праведни мисли, за да пренасочите 

електричеството или наркотиците обратно към човека, който издевателства над вас. Може да го 

направите със или без изправена длан – то се задейства в момента, в който се появят вашите 

праведни мисли.  

Когато сте преследвани по какъвто и да е начин, може да използвате праведни мисли, за 

да обърнете нещата срещу лошите хора и да спрете преследването. Това включва и онези, които 

нападат учениците с удари и ритници: силните праведни мисли могат да накарат човек да 

нанесе удари и ритници на себе си, или да накарат злите полицаи и лошите хора да се нападнат 

едни други и могат да прехвърлят цялата болка и травми към злия човек или полицая, който се е 

нахвърлил върху вас. Но предпоставката е да имате силни праведни мисли, да не се страхувате,  

да нямате човешки привързаности, опасения или омраза. Само когато сте в такова състояние ще 

подейства и ще има ефект, веднага щом вашите мисли се появят. Докато изпращате праведни 

мисли, не изпадайте в паника и не се страхувайте, и докато лошият човек продължава да 

извършва насилие, продължавайте да изпращате праведни мисли. Това не трябва да се прави с 

никого и нищо друго на света, освен във връзка с преследването. Основата на това, което Дафа 

учениците правят, е спасяването на хора и вършенето на добро. Тези праведни мисли трябва да 

спрат порочните хора да вършат зло, да бъдат предупреждение за други лоши хора и да 

попречат на хората по света да извършват грехове, и целта им все пак е да спасят всички 

същества.  

Ли Хонгджъ 

15 февруари 2004 г.  
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Елиминирайте тъмните раболепни слуги с праведни мисли 

Що се отнася до нещата към момента, прогнилите демони, които вземат участие в 

преследването на Дафа учениците, са елиминирани до степен, че тези, които са останали, са 

изключително малко и не могат да окажат особено влияние. При това обстоятелство всички 

различни видове богове, които старите сили са пуснали да влязат от отвъд Трите сфери преди – 

онези, които те самите искат да изчистят, които са на ниски нива, които са станали лоши, и част 

от които са приели облика на Буди, Даоси и други Богове – е трябвало да бъдат дезинтегрирани 

и изличени много отдавна съгласно закона на стария Фа за формиране-застой-упадък-разпад. 

Причината старите сили да ги пуснат в Трите сфери в началото на Фа коригирането е, за да 

окажат намеса във Фа коригирането и да вземат участие в преследването на Дафа ученици. 

Старите сили знаеха, че извършването на тези неща е огромен грях. Те се страхуваха да 

не бъдат захвърлени в ада за това, че пряко съгрешават срещу Фа коригирането, така че от отвъд 

Трите сфери контролираха тези лоши богове (тъмните раболепни слуги), които са в Трите 

сфери, а тъмните раболепни слуги от своя страна насочваха прогнили демони да се намесват във 

Фа коригирането и да преследват Дафа ученици. Цялото преследване на Дафа учениците през 

тези години бе извършено под преките им заповеди. Техните грехове вече са безгранични и 

тежестта на злото и греховете, които са извършили, вече е отвъд това, което могат да заплатят.  

Цялостното унищожение на старите сили и всички последни фактори, които ще бъдат 

елиминирани, са свързани с чудовищните грехове на тъмните раболепни слуги. Тъмните 

раболепни слуги са част от всички смущения на малките и големи неща, които са се случили на 

всички Дафа ученици от началото на тяхното усъвършенстване, и на всички различни ситуации 

[възникнали] в личното усъвършенстване на Дафа учениците; те се възползват от всяка 

възможност. Броят на тъмните раболепни слуги е голям, но телата им, проявяващи се в това 

измерение, са доста малки. Големината им варира от размера на монета до размера на върха на 

писалка; повечето са с големина колкото върха на писалка. Те можеха да слушат целия Фа, 

който преподавам през тези години, а и през цялото време съм им давал възможности, но те 

продължиха да вършат най-злите неща. В резултат на напредъка на Фа коригирането и на 

направляваните от праведни мисли действия на Дафа учениците прогнилите демони бяха 

унищожени до степен да останат твърде малко, за да са им от полза, затова сега самите тъмни 

раболепни слуги вземат участие в нещата, извършвани от прогнилите демони. Те пряко 

преследват Дафа учениците и пречат на Фа коригирането.  

По тази причина всички Дафа ученици – и нови, и дългогодишни: когато изпращате 

праведни мисли, освен целите, в които конкретно се съсредоточавате, прицелвайте се директно 

в тези тъмни раболепни слуги и ги елиминирайте напълно. Наред с това, когато изпращате 

праведни мисли, е необходимо съзнанието ви да е по-фокусирано, по-чисто и по-стабилно, за да 

мобилизирате своите по-велики способности, да раздробите всички тъмни раболепни слуги и 

прогнили демони и да елиминирате последните смущения, които са в други измерения. 

Не позволявайте повече на злото да използва пролуки и да ви се намесват човешки 

привързаности. Правете добре нещата, които Дафа учениците трябва да правят, и извървете 

добре последната част от пътуването си. Праведни мисли, праведни действия. 

Ли Хонгджъ 

16 март 2004 г.  



16 
 

Бъдете с ясно съзнание 

Ако вие, като ученик [на Дафа], не следвате изискванията на Учителя, това определено не 

е просто нещо. Старите сили са аранжирали набор от свои неща за всички Дафа ученици, така 

че ако един Дафа ученик не следва изискванията на Учителя, значи той следва подредбите на 

старите сили. В същността си старите сили са огромни изпитания и премеждия, които ви 

съпътстват през цялото време, съсредоточени върху това, дали по време на Фа коригирането 

Дафа учeниците са способни да пристъпят напред.  

Ако след преминаване на това изпитание някои ученици все още не са с ясно съзнание, 

тогава те ще изпуснат [възможностите, предоставени чрез] всичко това. Само когато следвате 

изискванията на Учителя, вие утвърждавате Фа и усъвършенствате себе си като Дафа ученик, и 

само тогава сте истински Дафа ученик. 

Ли Хонгджъ 

8 май 2004 г. 

Коментар към статия на ученик 

 

 

 

 

 

 

Коментар към статия на ученик 

Всички Дафа ученици, независимо дали са в континентален Китай или в други части на 

света, трябва, при подходите, които възприемат за противопоставяне на преследването, да 

внимават за безопасността на учениците в континентален Китай. Всички действия, които 

застрашават безопасността на Дафа учениците, трябва да бъдат спрени. 

Ли Хонгджъ 

31 май 2004 г. 

Преработено на 8 октомври 2005 г. 
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Към Фа конференцията в Монреал, Канада 

Поздрави! Чрез непрестанните усилия на Дафа учениците през последните няколко 

години и чрез вашето разясняване на истината съзнанията на хората по света стават все по-ясни. 

Вие спасявате все повече същества и наред с това създавате бъдещето на Дафа учениците. Това 

е похвално и заслужава поздравление.  

На нашите Фа конференции вие непрестанно обобщавате [преживяното и наученото от 

вас]. Докато утвърждавате Фа и прилагате метода, по който трябва да се усъвършенстват Дафа 

учениците, вие все още имате някои пропуски. Използвайте в пълна степен добрите неща, които 

сте научили, и заздравете праведните си мисли; това ще ви позволи да се справяте дори по-

добре с нещата на Дафа учениците. 

Тази Фа конференция е грандиозно събиране на Дафа ученици и е отражение на това как 

Дафа учениците установяват своята могъща добродетел. Не намалявайте усилията си и нека се 

справим още по-добре в този финален етап. Пожелавам ви пълен успех. 

Ли Хонгджъ 

20 юни 2004 г.  

 

 

 

 

 

 

Към европейската Фа конференция във Виена: 

Поздрави! 

Трябва да превърнем своите Фа конференции в грандиозни събирания, на които да 

обобщим какво сме преживели и научили, да открием къде изоставаме, да използваме 

постигнатото и да затвърдим праведните мисли на Дафа учениците. Ценете всичко, което сте 

направили, и по пътя напред се справяйте още по-добре. 

Учителят наблюдава всички ви и винаги очаква добри новини от вас. 

Накрая, пожелавам на Фа конференцията пълен успех! 

Ли Хонгджъ 

20 юни 2004 г.  
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Освободете се от човешки привързаности и спасете хората по света 

Като цяло, Дафа учениците са преминали етапа на лично усъвършенстване. Понастоящем, 

тъй като огромното течение на Фа коригирането напредва стремглаво, етапът Дафа учениците 

да утвърждават Фа се приближава към завършек и историята е на път да навлезе в нова фаза. 

Отсега нататък Дафа учениците в Китай, както и другите, независимо нови ученици или 

ветерани, трябва да се освободят от своите дългогодишни човешки привързаности и да започнат 

да се възползват от всеки момент, за да спасяват всеобхватно хората по света. Когато 

настоящият период приключи, ще започне първият широкомащабен процес на изличаване на 

съзнателни същества. За един Дафа ученик от периода на Фа коригирането личното 

освобождаване не е целта на самоусъвършенстването: когато дойдохте, вашият велик стремеж 

беше да спасявате съзнателни същества и това е отговорността и мисията, която историята ви е 

отредила във Фа коригирането.  Следователно голям брой същества трябва да бъдат спасени от 

вас. Дафа ученици, не изоставяйте величествената отговорност, която ви е отредена във Фа 

коригирането, още по-малко трябва да разочаровате тези същества, защото сега вие сте 

единствената им надежда за влизане в бъдещето. По тази причина всички Дафа ученици – както 

нови, така и ветерани, трябва да се мобилизират и да започнат изчерпателно да разясняват 

истината. Това важи особено за Дафа учениците в континентален Китай: всеки трябва да излезе 

и да разяснява истината, като я отнесе до всяко поле и долина, планина и хълм, без да пропусне 

нито едно място, където има хора. Що се отнася до хората, които искат да научат практиката 

след като разясните истината, трябва да ги организирате да изучават Фа и да научат 

упражненията възможно най-скоро. Те са следващата група ученици, които ще се 

усъвършенстват. 

Когато разяснявате истината, трябва да превърнете изучаването на Фа в приоритет. И 

спрете да четете и да раздавате тези фалшиви писания, дело на прогнили демони, които 

подкопават Фа и са разпространени от злото, което се възползва от ученици, които не изучават 

Фа достатъчно и таят силни човешки привързаности. Поддържайте своите праведни мисли и 

праведни действия, поддържайте ясно съзнание и рационално и всеобхватно спасявайте хората 

по света. 

Ли Хонгджъ 

1 септември 2004 г.  
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Коментар към статия на ученик 

Тази статия е отлична. Разбирането защо Дафа учениците утвърждават Фа е ясно, 

праведните мисли зад статията са силни, тя е логична и точна. Надявам се всички Дафа ученици 

в континентален Китай да я прочетат. Дафа учениците утвърждават Великия закон и не трябва 

да бъдат привързани към резултата от срещата на подлата Партия. Това е, защото всичко в 

човешкото общество съществува за Дафа и за самоусъвършенстването на Дафа учениците. 

Независимо дали нещо е праведно или порочно, то може да действа само в съответствие с 

нуждите на Дафа.  

Ли Хонгджъ 

19 септември 2004 г. 

Преработено на 8 октомври 2005 г. 

 

 

 

 

 

 

Във Фа коригирането вашите мисли трябва да са праведни, а не човешки 

Мои Дафа ученици, които имате силни човешки мисли: пътят, по който ви водя, е 

насочен към божественост, но някои ученици упорито са се вкопчили в човешки представи. 

Преди, в личното усъвършенстване вие винаги виждахте ползите от Дафа като ползи за 

човешкото общество; по време на изпитанието разглеждахте преследването на Дафа ученици от 

злите същества в този космос чрез използването на лоши хора като човешки действия; и когато 

във Фа коригирането от злото не е останало почти нищо, докато Дафа учениците утвърждават 

Фа с праведни мисли и изчистват злото, и когато хората по света започват да виждат ясно 

нещата, вие възлагате надеждата си за слагане на край на преследването на обикновените хора. 

Това, което се случва е, че космосът преминава през Фа коригиране. [Това, което става в] 

човешкия свят, е просто начинът, по който действат съществата от ниско ниво, когато 

гигантските космически тела са повлияни от Фа коригирането. Какво биха могли да сторят 

човешки същества на богове? Ако нямаше външни фактори, биха ли се осмелили човешки 

същества да сторят нещо на богове? Как се развива човешкото общество е просто резултат от 

това, че същества от високо ниво контролират нещата. В сравнение с онези Дафа ученици, които 

имат силни праведни мисли и са се справили добре, [трябва да попитам] наистина ли не можете 

да издигнете своето основно разбиране за Дафа отвъд това човешко ниво? Тогава за какво 

всъщност се усъвършенствате? За да постигнете нещо за човешкото общество ли? За да 

постигнете нещо за Китай ли? За да постигнете нещо за страната на Дафа учениците, която е в 

човешкия свят ли? Или просто, за да накарате света да донесе справедливост за Дафа учениците 
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в човешкия свят? Да не би да ви преподадох Фа, за да постигнете нещо в човешкото общество? 

Това, което правя, е да ви водя към божественост в самоусъвършенстването, малко по малко да 

отведа вашето разбиране извън човешкото и отвъд това на човека, а целта е да ви отведа до 

Съвършенство и до извисяването на вашето същество.  

Осъзнайте се! Ако дори това, най-зловещото от всички премеждия, не може да ви събуди, 

тогава, когато Фа коригира човешкия свят, вие ще можете само да гледате – да гледате 

потресени и със съжаление, със страх и безкрайно отчаяние, защото сте се справили толкова зле 

– величествената гледка на постигането на Съвършенство от онези Дафа ученици, които 

наистина са се усъвършенствали. Ще пожънете каквото сте посяли. Аз не искам да изоставя 

дори и един Дафа ученик, но вие трябва да подобрявате себе си чрез истинско изучаване на Фа и 

самоусъвършенстване! Наред с утвърждаването на Фа, трябва да спасите хората по света и да 

правите добре трите неща, които Дафа учениците се очаква да правят. Бъдете прилежни! 

Захвърлете своите човешки привързаности. Божествеността не е далеч. 

Ли Хонгджъ 

19 септември 2004 г.  

 

 

 

 

 

Поздравления 

Ценя поздравите по случай Есенния фестивал на Луната и пожеланията на Дафа 

учениците от континентален Китай и от различни националности по света. В отговор Учителят 

би искал да сподели няколко думи. Дафа учениците вървят по божествен път. Не се влияйте от 

промените в обикновения свят, възползвайте се от всяка възможност да разяснявате истината, 

спасявайте хората по света, изчистете прогнилите демони и поддържайте своите мисли и 

действия праведни. Дафа учениците в континентален Китай, повече от всеки друг, трябва да 

увеличат своите усилия и да правят добре нещата, които трябва да правят, оставайки винаги 

прилежни.  

Нека на Есенния фестивал на Луната всички вие заздравите праведните си мисли! 

Ли Хонгджъ 

Петнадесетия ден на осмия месец от годината на Дървената маймуна (Дзя Шън) в лунния 

календар 

[28 септември 2004 г.]  
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Моята версия на „събуждане с пръчка“ 

В процеса на Фа коригиране всички окончателни, оставащи от космоса неща ще получат 

нов живот, тъй като се унищожават и пресъздават, а моментът, когато Фа коригира човешкия 

свят, все повече наближава. През последните пет години, докато утвърждаваха Фа, Дафа 

учениците установиха могъщата добродетел на богове, в човешкото измерение те спасиха 

огромен брой съзнателни същества и хора посредством своите праведни мисли и праведни 

действия и унищожиха огромни количества прогнили демони и фактори на старите сили. И 

съдейки по начина, по който изглеждат нещата в човешкия свят, те отслабиха преследването от 

злото, както и освободиха съзнателните същества и хората по света от контрола на злите 

същества в други измерения и от факторите, които се намесват на Дафа. Хората започват да си 

дават ясна сметка и да се замислят за преследването на Дафа учениците и хората по света. И 

това накара злите хора в този свят, които имат пръст в преследването на Дафа учениците, да 

треперят от страх и сега те почти държат под контрол своята зла природа; някои злосторници 

дори престанаха да преследват Дафа ученици. Всичко това допринесе за значително 

подобряване на ситуацията. Това е, което Дафа учениците постигнаха с праведни мисли и 

праведни действия, преди Фа да коригира човешкия свят. Сега боговете виждат Дафа учениците 

в нова светлина, тъй като те са станали същества, закалени от Дафа насред Фа коригиранего – 

Учениците на Дафа. Пътят, който Дафа учениците извървяха в утвърждаването на Фа – по 

който, докато усъвършенстват себе си, те също така спасяват съзнателни същества, съобразяват 

се с нуждите на Фа коригирането на космоса и разграждат и прочистват тъмните раболепни 

слуги и прогнили демони, които действат отрицателно на Фа коригирането и вършат зло срещу 

Дафа учениците, както и всички елементи на намеса и преследване, аранжирани от старите сили 

– такъв е цялостният път на самоусъвършенстване, постигане на Съвършенство и превръщане 

във величествено божество, който извървяват Учениците на Дафа.  

Обратно на това, що се отнася до онези, които се крият в домовете си и „изучават Фа“,  

независимо от извинението, това всъщност се дължи на привързаностите, от които те не могат 

да се освободят. Тези хора даже сформират малки клики, оплакват се заедно и правят 

безпочвени коментари помежду си, възприемат отрицателно отношение към утвърждаването на 

Фа от Дафа учениците и всичко, което Дафа учениците правят, постоянно критикуват грешките 

и недостатъците в самоусъвършенстването на други ученици и дори разпространяват слухове 

във и извън Китай. Това, което те правят, се харесва на злото и помага на злото в преследването. 

Някои хора казват: „Аз чета само „Джуан Фалун“, не чета новите текстове“. Все още ли сте мой 

ученик? Нека ви изясня това: периодът преди 20 юли 1999 г. беше за лично усъвършенстване и 

разбиране на Фа, и в процеса на разбирането му, човек можеше да постигне Съвършенство. Но 

това не е краят на самоусъвършенстването на един Дафа ученик. В последвалите пет години 

ситуацията се обърна. Трябва да се разбере кой наистина може да успее и кой не; онези, които 

не се усъвършенстват истински, биват изличени; а петте години бяха времето, когато онези 

Дафа ученици, които наистина се усъвършенстват, установяваха своята могъща добродетел и 

спасяваха същества. Защо е така, че едно същество трябва да бъде спасено от Дафа и лично от 

мен? Или, казано просто, [помислете] какво същество е достойно да бъде спасено от Великия 

закон на космоса? Когато едно същество е спасено, може ли да бъде само заради постигането на 

лично  Съвършенство? Така че какво същество заслужава да бъде Ученик на Дафа? Бихте ли 
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казали, че онези хора, които се крият в домовете си и „изучават Фа“, го заслужават? Или онези, 

които искат само да печелят от Дафа, но не искат да дават за Дафа? А какво да кажем за онези, 

които, докато Дафа учениците са преследвани, не искат да се застъпят за Дафа, но все пак „четат 

книгата“ у дома и се опитват да получат неща от Дафа – що за хора са те? Вие преценете. 

Учителят вижда, че опасността вече ви застига. Аз не признавам подредбата на старите 

сили и това включва преследването, но знаех, че старите фактори, които ще бъдат засегнати от 

Фа коригирането, ще направят това и че въпросът е само в кой момент и на кои хора ще се 

случи. С други думи, щеше да е най-добре, ако преследването не се беше случило; и ако не се 

беше случило, при този сценарий аз щях да ви накарам да поемете по [различен] път. След като 

преследването вече се случи, аз се възползвах от него, за да могат Дафа учениците да унищожат 

преследването, докато утвърждават Фа и така да установят могъщата добродетел на Дафа 

ученици. Мислите ли, че пътят за самоусъвършенстване на един Дафа ученик би трябвало да 

включва и вашия страх, вашия стремеж към удобство и лекота и всички ваши желания? 

Мислите ли, че религиозните методи за самоусъвършенстване и вярвания от миналото са 

единствените форми на самоусъвършенстване? Ако Трите сфери и всичко в историята на 

човечеството е било планирано за Фа коригирането на космоса, тогава единствената цел на 

историята е да позволи на Дафа, в хода на историята, да създаде съзнателни същества и човешки 

род, наред с човешко съзнание и култура, така че когато Дафа бъде широко разпространен, 

мисленето на хората да им позволи да проумеят Фа и да придобият разбиране какво е Фа, какво 

е самоусъвършенстване, какво означава да се спасяват съзнателни същества и т.н., както и да 

разберат разнообразните форми на самоусъвършенстване. Ако това е така, тогава не са ли 

установявали всички методи за самоусъвършенстване и вярвания в историята култура в този 

свят за по-нататъшното Фа коригиране на космоса? В каква посока е необходимо да тръгне едно 

човешко същество, за да стане божество? Всички богове във висините казват, че съм дал на 

човешките същества стълба към небето. 

А има и някои хора, които си мислят, че Учителят, подобно на хората по света, не може 

да направи нищо относно преследването. Знаете ли, че голямото световно чудовище – като 

изключим факта, че старите сили подсигуряват то да живее, докато така наречените „тестове“ не 

приключат, така че да могат да го използват – действа според моите команди? Не казаха ли 

някои хора, че когато му кажа да скочи, то скача, когато му кажа да полудее, то полудява и 

когато му кажа да побеснее, то побеснява? Не знаете ли всички, че когато кажа или напиша 

нещо, то води почти цялата си престъпна банда, която преследва Дафа учениците, да го 

„изучава“ веднага – без значение дали е ден или нощ? В момента изглежда, че то е отхвърлено 

насред политическо съперничество – не е ли това, защото злите прогнили демони, които го 

контролираха, са спрели да функционират? Това е единствената причина хората да могат и да 

посмеят да му причинят това. Как може да отречете, че, освен от влиянието на Фа коригирането, 

това е резултат от праведните мисли и действия на Дафа учениците, които изобличават 

преследването и обезсилват подредбите на старите сили, докато утвърждават Фа, действат 

срещу преследването и спасяват същества? 

Някои хора имат роднини, които са били задържани по време на преследването и биват 

преследвани, но вместо да се забързате и да работите заедно с всички останали, за да се 
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противопоставите на преследването, да спрете преследването и да отслабите преследването на 

своите роднини, вие говорите за неща, като „изучаване на Фа у дома“ и все още имате много 

оплаквания за всичко, което [Дафа] учениците правят. Знаете ли, че когато преследването на 

вашите роднини, които са в затвора, отслабне или спре, това е резултат от факта, че Дафа 

учениците изобличават и шокират злите същества, докато надвиват страха от злото и 

опасността, за да предприемат действия срещу преследването? Когато те излязат, с какви очи 

ще се изправите пред тях? Какво сте направили за тях? Едно самоусъвършенстващо се човешко 

същество не е самоусъвършенстващ се бог, а и в процеса на самоусъвършенстване всеки 

допуска грешки; важното е как се справяте с тях. Някои хора са в състояние да ги признаят, но 

някои не са, а има и хора, които не искат да ги признаят, заради привързаността си към страха и 

някои други фактори. Самоусъвършенстването не представлява участие в политическите битки 

на обикновените хора, още по-малко е борба за власт или печалба. Дори сред обикновените хора 

не се гледа добре на разбиранията, лошите навици и тенденциите, които сте формирали в 

обикновеното общество, в политическите среди и други подобни, затова в 

самоусъвършенстването те трябва да бъдат премахнати в дори още по-голяма степен. 

Самоусъвършенстването е процес, който дава възможност на едно човешко същество да 

се издигне към небето и да стане бог, така че как би могъл да не е труден? Преди в будистката 

религия често се говореше за „събуждане с пръчка“, така че нека дам своята версия на 

събуждане с пръчка за онези, които не отговарят на стандарта и стоят на прага на опасността.  

Ли Хонгджъ 

11 октомври 2004 г. 
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До европейската конференция за споделяне на опит през 2005 г. 

Поздрави към всички Дафа ученици на конференцията!  

Докато преминават през преследването, което продължава повече от пет години, Дафа 

учениците от континентален Китай – както и европейските Дафа ученици и Дафа учениците по 

целия свят, които изобличават преследването, разясняват фактите и спасяват съзнателни 

същества – направиха това, което Дафа учениците трябва да правят. Обединените усилия на 

Дафа учениците оповестиха истината по целия свят и няма да оставят на злото къде да се скрие. 

Това напълно разкрива величието на Дафа учениците на праведния Фа и на праведната вяра. 

Всички вие, продължавайте да полагате прилежни усилия! Човешката история не 

съществува, за да приемат [хората], че крайната ѝ цел е да бъдат човешки същества, нито 

човешката история е място за отдих, създадено, за да може злото да прояви своята порочност. 

Историята на човечеството е създадена за Фа коригирането и единствено Дафа учениците са 

достойни да проявят тук своето величие.  

Още веднъж пожелавам пълен успех на конференцията за споделяне на опит на Дафа 

учениците! 

Ли Хонгджъ 

15 януари 2005 г. 
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Ние не се „политизираме“ 

Що се отнася до преследването на Фалун Гонг от злонамерената ККП, много хора в 

Китай, които не знаят истината, през последните няколко години повярваха – благодарение на 

това, че в продължение на над половин век тази партия влива в китайския народ своята 

партийна култура – че преследването е оправдано. ККП накара хората в Китай да съдят за 

нещата, да преценяват нещата и да действат въз основа на мислене, наситено с тази партийна 

култура – култура, създадена с конкретни цели. Тъй като са преминали през такава 

идеологическа реформа, китайците вече не могат да съдят за нещата, да преценяват нещата или 

да действат като нормални хора. Под въздействието на културата на Партията, когато става 

дума за чужди държави, в основата на мисленето на тези хора е „онези капиталистически 

държави, които се противопоставят на злонамерената ККП“. Но в действителност тези държави 

са естествени форми на обществото в света. Когато стане дума за проблеми, които съществуват 

в Китай, основата на мисленето на китайците ги вижда като „анти-китайски сили“. Нещата са 

стигнали дотам, че когато някой говори за ККП, ще има хора, които  мислят, че той има предвид 

самия Китай. И когато някой говори за „китайската нация“, ще има хора, които отъждествяват 

това понятие с ККП. И това отива още по-далеч: когато трябва да се реши проблем, първата 

мисъл е как да се пречупят другите и начините за това включват управление чрез сила, атаки, 

иницииране на политически кампании, потискане, публично осъждане и други подобни. 

В момента ККП е на ръба, затънала в корупция и блокирана от кризи на всички фронтове. 

Но когато китайците проклинат злонамерената ККП, тяхното противопоставяне на тази партия 

все още е в контекста на съзнанието, създадено от същата тази партийна култура и те всъщност 

все още гледат на Партията от и в рамката на партийната култура. Някои хора дори мислят по 

следния начин: „Как би могъл Китай да съществува без таз Х партия?“ Но в петхилядолетната 

китайска история, коя династия не е била последвана от друга след своето падане? И не се ли 

справиха добре страните в източна Европа, след като злонамерената партия там се срути? И не 

забравяйте, че човешкото общество е в ръцете на боговете. То ще изпадне в хаос, ако такава е 

волята им, и нищо не може да го смути, освен ако те не пожелаят.  

Когато китайците дойдат в западното общество, хората в това общество не могат да 

разберат техните думи или действия и ги намират за странни. Думите и действията на лидерите 

на ККП при посещенията им зад граница карат хората от Запада да се съмняват в техния 

разсъдък. В такъв случай колко е изкривила тази партийна култура мисленето и културата на 

китайския народ? Дори хора на нивото на Централния комитет на ККП не могат да избегнат 

това изкривяване на мислене, действия и култура. Отклоняването на човешкото мислене улесни 

ККП да намери законов претекст за своето непрестанно потъпкване на хората в Китай. Дори 

днес, когато девизът „нашата партия винаги е права“ вече не действа, ККП – за да запази 

легитимността на своя монопол върху властта – усилва това объркване, за да се възползва от и 

да разпалва пламенния патриотизъм на китайците и не спира да подклажда патриотичното 

чувство, смесвайки го дори с идеи като „ако я нямаше х партия, нямаше да има Китай“, „да 

обичаш страната е да обичаш Партията“ и „да обичаш Партията е да обичаш страната“. Те 

продължават да объркват мисленето на хората и да заблуждават китайския народ. 
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След неуспеха с преследването на Фалун Гонг, ККП разпространи твърдението: „Фалун 

Гонг заговорничи с антикитайски сили“. След като Фалун Гонг изобличи истината за 

преследването на ККП, ККП отново насъска хората, като каза: „Фалун Гонг са антипатриоти“. В 

резултат на това учениците на Фалун Гонг наистина виждат как, когато ходят да изобличават 

преследването и да разясняват фактите, някои китайци изобщо не желаят да чуят какво имат за 

казване. Тези хора истински вярват, че това, което Партията казва, със сигурност е вярно, че 

това, което комунистическото правителство казва, със сигурност е вярно, и вярват, че Фалун 

Гонг наистина е такъв, какъвто го представя ККП. 

Дафа спасява хора. Дафа учениците са състрадателни. В името на бъдещето на 

човечеството те разказват на хората по света фактите за преследването, за да могат хората ясно 

да видят злонамереността на преследването и това възпира преследването. Но с девиза на ККП 

„един конгрес, един глас“ и нейната всеобхватна, клеветническа пропаганда, някои хора 

наистина се подлъгват от тази измамна, фалшива пропаганда. И сред тези хора има такива, 

които са се почувствали измамени и изиграни, след като са изпитали на свой гръб масовите 

кампании в миналото, или дори са били преследвани в тях; те включват и онези, които са 

израснали сред партийната култура още от раждането си. Но сред тях наистина има много, 

които са добри хора и имат добро вродено качество. И все пак са били изцяло погълнати от 

партийната пропаганда и промиване на мозъци. 

Какво трябва да се направи при тези обстоятелства?  Единственото нещо, което може да 

се направи, е да се разобличи из основи тази подла партия, която преследва Дафа учениците, за 

да могат хората в Китай и хората по света да видят тази партия – партия, на която са вярвали и 

която винаги е твърдяла, че е „велика, славна и права“ – такава, каквато наистина е. След като 

„Епохални Времена“ разпространи „Девет коментара за […] партията“, ККП отново започна да 

съчинява истории и да казва лъжи, твърдейки, че „Фалун Гонг се политизира“. Факт е, че който 

има да каже нещо за Партията, ще бъде обявен за „политизиращ се“ и тогава това се използва за 

заблуда на китайския народ. Всъщност, китайците се страхуват и придават отрицателен смисъл 

на „да се замесваш в политиката“, заради самата партийна култура, която Партията им е 

внушила. Навсякъде извън тези управлявани от злонамерената ККП нации да бъдеш „политик“ 

е по-скоро почетно звание. 

Фалун Гонг не се намесва в политиката. Това е нещо, което е доказано на практика, и е 

нещо, което светът е признал. Ако нашите усилия да спрем и изобличим преследването от 

злосторниците и от ККП сега се окачествяват като „политизиране“, тогава защо да не кажем 

всичко направо – като какво е Фалун Гонг, каква е злонамерената ККП и защо злонамерената 

ККП иска да преследва Фалун Гонг. Що се отнася до това какво е Фалун Гонг, Дафа учениците 

обясниха това на света чрез своите повсеместни усилия да разяснят фактите и хората в целия 

свят го разбраха. Тогава остава да помогнем на хората по света да видят какво представлява 

злонамерената ККП и защо преследва Фалун Гонг. И това всъщност се прави, за да се спре 

преследването, а не, за да се политизираме. Ние нямаме политически мотиви. Ние сме 

самоусъвършенстващи се – хора, които вървят по пътя към божественото, ние отиваме отвъд 

човешкия свят и нито търсим, нито желаем славата и печалбата, които се намират в този свят. 
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Изобличаваме злосторниците и тази зла партия, за да спрем злото преследване, и това се прави, 

за да събудим и спасим съзнателните същества, които са били заблудени от злото.  

За да избегнем недоразумения с онези, които са изгубили себе си в партийната култура, 

казах на Дафа учениците от континентален Китай да не включват „Деветте коментара“, когато 

разясняват истината. Но Фа коригирането напредва бързо и обстоятелствата, при които Дафа 

учениците утвърждават Фа, се променят. Напоследък лъжите и пропагандата на ККП отново 

бълват лъжи, като „самозапалването“, и разпространяват лъжливи версии на „Деветте 

коментара“, за да продължат да тровят съзнанията на хората по света. Това създаде още пречки 

в разясняването на истината и спасяването на хората по света. И така, за да може светът да 

осъзнае природата на тази зла партия и защо тя преследва Дафа учениците, стана необходимо 

хората да научат за „Деветте коментара“.  

Всъщност съществува ли в наши дни дори един човек в Китай, който все още вярва в 

комунизма? Дори при този зъл подстрекател и в настоящия Централен комитет на ККП няма да 

намерите и един човек, които наистина да вярва в злонамерената ККП. В момента, в който 

Партията и този зъл подстрекател възкликнаха, че искат да „победят Фалун Гонг“, боговете 

издадоха присъда, че Партията трябва да бъде разпусната и унищожена. Понастоящем боговете 

всеобхватно разрушават всички фактори на Партията. Кой с нормален разсъдък би искал сега, в 

този последен критичен момент, да бъде изкупителна жертва за всички престъпления, 

извършени от злонамерената комунистическа Партия през последните повече от сто години? Е, 

скоро някой ще трябва да понесе цялата вина за престъпленията на злонамерената 

комунистическа Партия, а [фактът, че той поема риска за тази ситуация] трябва да е в резултат 

на опиянението му от политическата власт. В действителност обаче, изобличаването на злия 

комунистически дух не е насочено към определени хора. „Деветте коментара“ цели да спаси 

всички същества, чието съзнание е отровено от злото, което включва членове на злонамерената 

ККП, онези в органите на ККП с най-голяма власт, както и обикновените хора. Целта е да се 

помогне на съществата във всички измерения да видят ясно факторите зад злонамерената ККП. 

Всъщност не е толкова неправилно за хората в този свят да живеят за власт и собствена 

облага, но защо трябва да се присъединявате към редиците на тези зли същества, които тровят и 

вредят на човешката раса? Хора, трябва да се събудите! Ако наистина сте забравили каква е 

целта да бъдете хора, тогава няма нищо по-ужасно от това! Ако вие, като човек в този свят, 

наистина чакате и търсите пътя наобратно, тогава се вразумете!  

Ще споделя със света малко Истина: когато един Бог или Буда слезе в света и когато се 

преподава праведен Фа, неизбежно ще има намеса от покварени демони. Точно сега може би се 

случват всякакви неща, описани в легендите, и неща, предавани чрез религиите. Не 

позволявайте на човешкото си мислене да блокира истинската ви същност, а още по-малко 

трябва да съгрешавате срещу хора, които са поели по пътя към божественост. 

Ли Хонгджъ 

26 януари 2005 г. 
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Новогодишни поздрави 

Дафа ученици от континентален Китай, Дафа ученици по целия свят, честита Нова 

година! Започна годината на Дървения петел (Ийоу). През тази година огромната сила на Фа 

коригирането ще донесе промени на човечеството. При тези обстоятелства вие още повече 

трябва да правите добре трите неща, които Дафа учениците трябва да правят, да се освободите 

от привързаности и да не разглеждате с човешки мисли това, което Дафа учениците трябва да 

разпознават: преследването и истинската същност на злата Партия, която ни преследва. 

Не сме извършвали политическа дейност, не сме провокирали истинския зъл култ на 

човешката раса и още по-малко искаме каквато и да било светска политическа власт. По време 

на преследването трябва да се сме наясно, че спасяваме хората в света, които са заблудени от 

партийната култура, защото те вярват в този култ толкова много, че дори не искат да чуят 

истината. Също така това, което правим, е да накараме онези ученици, които не са наясно с този 

проблем, да разпознаят неговата зла природа. Това е човешка привързаност, която трябва да се 

изостави, и стъпка, която трябва да предприемете като част от процеса на утвърждаване на Фа. 

Не използвайте човешки представи да съдите за Фа коригирането или за формата, в която Дафа 

учениците се усъвършенстват, и недейте винаги да удължавате процеса на подобряване на 

своето разбиране, заради човешките си мисли. Вие сте хора, които вървят по пътя към 

божественост, и всяка една привързаност ще ви попречи. 

Пътят, по който Учителят ви казва да поемете, със сигурност е праведен. Надявам се да 

завършите – трезво, разумно и с праведни мисли – своето пътуване към Съвършенство.  

Ли Хонгджъ 

Първия ден от годината на Дървения петел (Ийоу) 

9 февруари 2005 г. 
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Завъртане на колелото към човешкия свят 

На онези Дафа ученици, които не са живели в континентален Китай, им е трудно да 

разберат какво се случва под управлението на ККП. По-конкретно, когато Дафа учениците от 

континентален Китай и Дафа учениците в континентален Китай се оттеглят от различните 

организации на ККП, те виждат, че много Дафа ученици са били членове на комунистическата 

Партия и не могат да се примирят с това, като си мислят: „Как може Дафа ученици да са 

членове на комунистическата Партия?“ Особено трудно е да го разберат Дафа учениците в 

некомунистически държави. Истината е, че в континентален Китай, преди Дафа учениците да 

започнат да се усъвършенстват, те също са били възпитавани в културата на Партията. По онова 

време в Китай ККП беше Китай и горната средна класа в Китай трябваше да бъде класа от 

партийни членове. Беше станало обичайно нещата в обществото да се случват така. Поставени 

при такива обстоятелства, много хора се присъединиха към партията; това не беше, защото те 

искаха да са част от нея, нито пък защото действително вярваха в нея. По-скоро това беше 

единственият начин за хората да успеят в това общество. Изглеждаше сякаш хората в Китай 

просто трябваше да поемат по този път; в противен случай биха те обявили за отцепник и биха 

те нарочили за публично осъждане от ККП. Разбира се, истински злите поддръжници на 

Партията са друг случай. А някои хора не се присъединяваха към Партията по собствена воля – 

много бяха принудени да се присъединят и го направиха, тъй като техните работни звена се 

присъединяваха колективно. Въпреки че Дафа учениците направиха публични изявления за 

оттегляне от ККП, те всъщност отдавна бяха престанали да бъдат членове на комунистическата 

Партия или на Младежката комунистическа лига, защото според правилата на ККП онези, които 

шест месеца не плащат членски внос, автоматично се считат за оттеглили се от Партията. 

Когато през 1999 г. ККП започна да преследва Фалун Гонг, не казаха ли, че преди съм бил член 

на Младежката комунистическа лига? Истината е, че тогава в целия ни колектив имаше само 

двама души, които все още не бяха членове на комунистическата Партия или на Младежката 

комунистическа лига, и аз бях един от тях. По онова време в моя колектив се изискваше всеки 

един човек да се присъедини към Партията или към Лигата. Ако въпреки това не се 

присъединяхме, щяхме да бъдем обявени от ККП за отцепници, така че това беше по-скоро 

формалност.  

Във Фа коригирането Учителят всъщност спасява всички същества, не само добрите; 

разбира се включени са и злите. Често съм казвал, че по време на Фа коригирането не използвам 

миналите грешки на никое съзнателно същество срещу него и че разглеждам само отношението 

на човешките същества към Дафа по време на Фа коригирането. С други думи, независимо кои 

са съществата или колко големи са грешките и греховете, които са допуснали в историята, ако 

те не играят отрицателна роля по отношение на Фа коригирането, аз мога да им дам 

благосклонни решения и да елиминирам техните грехове и карма. Това е най-великото 

милосърдие и истинско спасение. Това е така, защото във вселената положителните и 

отрицателните същества съществуват едновременно и това е принципът на ин и ян и тяхното 

взаимно създаване. ККП сама избра да превърне Дафа в свой враг. В момента, в който тя обяви, 

че трябва да победи Фалун Гонг, злият дух на ККП и порочната, зла основна група на ККП, 

която преследва Дафа учениците в човешкия свят, бяха осъдени на смърт от всички богове в 

космоса. Всъщност, когато  разпространявах Дафа, това ставаше в обществото на ККП. Ако не 
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беше преследвала Дафа ученици, накрая тя щеше да има най-големия принос в целия космос. 

Освен това, моето преподаване на Фа в това общество беше от полза за обществото в много, 

много отношения и не нанесе никаква вреда. Когато здравето на хората се подобри, чии разходи 

за здравеопазване намаляха? Когато хората имаха здрави тела, за чие общество допринесоха 

тези хора? Тази Партия е направила толкова много лоши неща, че се страхува да не загуби 

властта и затова винаги набляга на „социалната стабилност“. Когато Дафа се разпространяваше 

повсеместно, моралът на хората се подобри и благодарение на цялостната Дафа ситуация 

обществото започна наистина да се стабилизира. Разбира се Дафа не беше създаден с цел 

стабилизирането на човешкото общество; това беше резултат от подобрението на морала. Много 

хора, като се започне от централното ръководство на ККП надолу към различните класи в 

обществото, са осъзнали този факт. Но в крайна сметка истинската същност на ККП е като на 

култ, който съдържа цялото съществуващо зло. Тя не можеше да понася Дафа, въпреки 

[ползите, които той носи]. Нейният изключително арогантен и изкривен манталитет, който 

желае да контролира небето, да контролира земята, да контролира хората и да контролира 

съзнанието на хората, не можеше да понесе това малко дразнение. И въпреки че се беше 

облагодетелствала от разпространението на Дафа, това нямаше значение и беше твърдо решена 

да елиминира Фалун Гонг, за да бъде удовлетворена. Нещо повече, този окаяник в човешкия 

свят, разбира се, беше изгубил ума си от завист и твърдоглаво продължи да действа според 

своите желания, отказвайки да слуша другите. Той стана перфектен партньор за злия дух на 

комунистическата Партия. Те не само направиха Дафа свой враг, но по време на преследването 

изчерпаха всички видове преследване и изтезаваха до смърт или раниха тежко много Дафа 

ученици, които бяха или са на път към божественост, и които са били избрани преди много, 

много векове. Десетки милиони души бяха преследвани по най-различни начини и праведната 

вяра на 100 милиона души беше потисната. Този огромен грях на вековете, този огромен грях, в 

който [извършителите] кипят от злоба и са виновни за безброй престъпления в цялата небесна 

твърд, разгневи всички богове в колосалната небесна твърд! Сега дори елементите на старите 

сили, които я контролираха и манипулираха, бързо разграждат нея и нейния зъл дух. Изблиците 

на злото са изчезнали. Не че онези лоши хора са се променили, просто злият дух, който ги 

контролираше, беше почти премахнат. С други думи гибелта на ККП не е резултат от решение, 

взето в началото на Фа коригирането, че ще бъде елиминирана. Фа коригирането трябва да 

коригира всички лоши същества и следователно да спаси всички животи. ККП е тази, която 

избра да направи Дафа свой враг. Разбира се, самоусъвършенстващите се нямат врагове и никой 

не е достоен да бъде враг на Дафа. Целта да се изобличава злото е, за да го спрем да върши 

злини. В миналото, когато разяснявахме истината, винаги казвахме, че не сме срещу Партията, 

но това абсолютно не означаваше, че [ние] сме я обичали и признавали, нито означаваше, че сме 

я отричали. Означаваше, че самоусъвършенстващите се нямат нищо общо с която и да е 

организация, политическа партия или веществена форма в човешкото общество. С други думи, 

ако ККП не беше извършила зло срещу Дафа, въпросът дали човек е член на партията, или не, 

нямаше да стои. И ако погледнем от тази перспектива, не беше ли моето присъединяване към 

Лигата, когато бях млад, за да ѝ дам възможност? Сега обаче Партията не само е извършила зли 

дела, но нейните грехове са непростими и нейната природа вече не е същата. И това естествено 

застрашава членовете на ККП. Ако човек не се оттегли от нея, той е част от нея, един от 

съставните ѝ елементи и част от нейната структура, и ще се превърне в цел за унищожение от 
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всички богове. Когато този етап от човешката история започне, за човешките същества няма да 

има повече шансове. Като разясняват истината, Дафа учениците са дали много шансове на 

човешките същества. В днешния исторически момент хората трябва да изберат път за бъдещето 

на своето съществуване. Дали някой [ни] слуша, или не, е начин той да избере своето бъдеще. 

Имайки предвид горната ситуация, [ще видите, че] макар в определен момент някои Дафа 

ученици да са били членове на Партията или Лигата, вината не е тяхна и вината е в 

ръководителя на Партията и в злия дух на Партията, който избра да върши зло. Дафа учениците 

не искат да оставят след себе си нищо нечисто; тяхното оттегляне не е „замесване в 

политиката“, още по-малко е формалност. По-скоро е привързаност, която трябва да бъде 

премахната при самоусъвършенстването. Никой не може да достигне Съвършенство, ако остане 

белязан от или ако признае най-злото нещо в целия космос. Освен това само когато Дафа 

учениците успеят ясно да разпознаят истинската му същност, да го изчистят от съзнанието си и 

повече да не му позволяват да пречи на тяхното мислене, те могат да имат силни праведни 

мисли и да правят добре това, което Дафа учениците трябва да правят; това е стъпка в 

самоусъвършенстването, която трябва да направите.  

Ли Хонгджъ 

15 февруари 2005 г.  

 

 

 

 

 

 

До европейската Фа конференция в Стокхолм 

До европейската Фа конференция: 

Поздрави, Дафа ученици. 

Всичко в света беше установено и създадено за Фа коригирането и Дафа учениците са 

великите личности на нашето време. Още от древни времена съществата във всички сфери са 

чакали с нетърпение. Съберете и спасете съществата, които трябва да спасите! Имайте праведни 

мисли и праведни действия, премахнете всички препятствия и разпространете фактите широко. 

Божествените същества са сред хората. 

Пожелавам на Фа конференцията успех. 

Ли Хонгджъ 

12 юни 2005  г.  
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Изучавайте Фа добре и премахването на привързаности не е трудно 

Тази статия е написана много добре. Онези ученици, които все още не са наясно с 

методите, които Дафа учениците използват, за да утвърждават Фа и да спасяват съзнателни 

същества, трябва да прочетат тази статия. Въпреки че не е толкова изчерпателна, колкото би 

могла да бъде, и дълбочината ѝ е ограничена, тя показва ясно всичко, което Дафа учениците 

трябва да правят, за да утвърждават Фа и да спасяват същества. 

Истината е, че онези, които не могат да пристъпят напред, независимо от извинението, 

прикриват страх. Но за самоусъвършенстващите се страхът или липсата му доказват [нечия] 

човещина или божественост и това е, което отличава самоусъвършенстващите се от 

обикновените хора. Това е нещо, пред което един самоусъвършенстващ се трябва да се изправи, 

и най-голямата човешка привързаност, която един самоусъвършенстващ се трябва да премахне.  

Ли Хонгджъ 

20 юли 2005 г. 

Коментар към статия на ученик 

 

 

 

 

Освободете се от човешкото мислене 

Тази статия е написана добре и разбирането, което изразява, е още по-добро. Някои 

ученици наистина не гледат на изучаването на Фа като на нещо важно и често разглеждат 

ситуациите, които възникват сред Дафа учениците, с обикновено, човешко мислене; и това не се 

ограничава само до сляпо възхищение към определени хора. Проявата на това човешко мислене 

всъщност истински показва [разликата между] самоусъвършенстващ се и обикновен човек. Това 

създава на човек много проблеми в самоусъвършенстването и пречи на усилията да се 

утвърждава Фа и на координацията и сътрудничеството между учениците въз основа на Фа. 

Най-яркото проявление на това е жестокото преследване, с което много ученици се сблъскват, 

като резултат от тяхното силно човешко мислене и липсата на праведни мисли. Решението е 

изучаването на Фа, без изключение, да стане приоритет и Фа да се изучава прилежно. Този 

Велик закон може да коригира колосалната небесна твърд и да позволи на хората да се 

самоусъвършенстват до Съвършенство – не трябва ли да цените една толкова рядка и 

скъпоценна възможност? И това е възможност, която ще си отиде за миг! 

Ли Хонгджъ 

1 септември 2005 г. 

Коментар към статия на ученик 



33 
 

До всички Дафа ученици по света и в континентален Китай: честит Есенен фестивал на 

Луната! 

Воля, която не отслабва 

(в поетична форма от династията Сун) 

Изпреварвайки времето и пространството, 

Фа коригирането напредва стремително. 

Предизвикателството е огромно, 

но волята ви е непоклатима. 

Необуздани са порочните, 

но вие търпеливо устоявате, 

прочиствайки злото, сякаш забърсвате прах. 

Ученици мои,  

неотклонно вървете по пътя на Дафа. 

Нека вашето сияние благослови човешкия свят, 

докато се издигате отвъд Трите сфери. 

Ученици на Фа, 

бъдете прилежни, с воля, която не отслабва. 

Всички безбройни години на трудности бяха заради сегашния момент. 

 

Ли Хонгджъ 

Есенен фестивал на Луната 

18 септември 2005 г.  
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Вървете неотклонно по своя път 

Фа коригирането означава да се коригира предишния Фа на космоса – Фа, който вече не е 

правилен – и това обхваща [коригирането на] всички живи същества, както от високо, така и от 

ниско ниво, които се намират в космоса. Разбира се, това включва и Фа, който те са оставили на 

различни нива, сред които е и Фа, който са дали на човешките същества, за да направлява 

самоусъвършенстването на хората. Дафа учениците от периода на Фа коригирането трябва да 

приемат утвърждаването на Джън, Шан, Жен и постигането на Дафа на новия космос за 

фундаментално, така че как биха могли да разпространяват и утвърждават неща, които не са 

част от Джън, Шан, Жен или от новия космос? Не позволявайте преследването на някаква 

определена цел да е причина да пренебрегнете смисъла на съществуването на един Дафа ученик. 

Всъщност, постигането на напредък в нечие самоусъвършенстване е част от процеса на 

спасяване на същества. Спасяването на същества, личното подобряване и противопоставянето 

на преследването са все действия, които утвърждават Фа; единствено да вървите неотклонно по 

своя път се равнява на утвърждаване на Фа. Също така, не използвайте злите неща, случващи се 

по време на преследването, като извинение да не утвърждавате Фа или да не утвърждавате Фа 

добре, защото истината е, че злото преследване, аранжирано от старите сили, беше създадено, за 

да ви тества. Макар да не признаваме съществуването на старите сили или техните подредби, те 

са направили, каквото са направили. Вие играете водещата роля в този период от историята и 

съществуването на всичко понастоящем, независимо дали злото или праведните богове, е 

свързано с вас. Да вървите неотклонно по пътя си, това е най-важното. Във финалния период 

злите фактори ще намалеят, обстоятелствата ще се облекчат и състоянието на света ще се 

промени, но пътят, по който трябва да вървите неотклонно, няма никога да се промени.   

Ли Хонгджъ 

25 септември 2005 г.  

 

 

 

 

До Фа конференцията в Прага 

Поздрави към Дафа учениците на Фа конференцията в Прага! 

Надявам се нашата Фа конференция да е успешна. 

Подобрявайте се заедно, демонстрирайте поведение на Дафа ученици, правете добре 

трите неща, които Дафа учениците трябва да правят добре, и гарантирайте, че нашата Фа 

конференция ще е успешна и ще донесе резултати.  

Ли Хонгджъ 

2 октомври 2005 г.  
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Колкото по-близо до края, толкова по-прилежни трябва да бъдете 

Човек трябва да преодолее много изпитания в хода на самоусъвършенстването, като една 

от причините е, че след раждането си, докато добива разбиране за човешкото общество, човек 

непрестанно формира всякакви представи и в резултат на това – привързаности. Тъй като 

човешкото общество е място, където страданието върви ръка за ръка с удоволствието, животът е 

изпълнен със страдание, независимо колко сте богати или колко висок е вашият статус. Тъй като 

за хората е трудно да понасят болка, те се опитват, съзнателно или несъзнателно, да 

предотвратят страданието с надеждата да водят по-приятен живот. И така, в стремежа си към 

щастие хората формират идеи как да избегнат вреда, как да живеят добре, как да напреднат в 

обществото и да постигнат слава и успех, как да получат повече за себе си, как да  побеждават и 

така нататък. За тази цел, докато придобиват опит, хората започват да формират представи за 

живота; и този опит на свой ред подсилва тези представи, докато хората живеят живота си.  

Но всъщност нещата, които човешкото общество приема за истини, от гледната точка на 

космоса са преобръщане на истината; когато хората преминават през трудности и страдат, това 

е, за да могат да изплатят карма и по този начин да бъдат щастливи в бъдеще. Ето защо един 

самоусъвършенстващ се трябва да се усъвършенства чрез правилни и праведни истини. 

Преминаването през трудности и страданието са изключителна възможност да премахнете 

карма, да бъдете пречистени от греха, да изчистите тялото си, да извисите сферата на мисълта 

си и да повишите своето ниво – това е нещо извънредно добро. Това е правилна и праведна Фа 

истина. Но в процеса на самоусъвършенстване, когато страданието ви налегне и се появяват 

конфликти, които засягат най-съкровената част от вас – и особено когато разклащат 

закостенелите представи, които имате – тестът е наистина труден за преминаване. Може да е 

дори до степен да знаете много добре, че това е тест, но все пак да не можете да изоставите 

своите привързаности. Нещо повече, Дафа учениците се усъвършенстват в този „истински“ свят, 

който гъмжи от изкушения, така че става още по-трудно – и още по-важно – да промените тези 

представи. Заради това аз често ви казвам да изучавате Фа много, докато се усъвършенствате, и 

затова периодично публикувам статии, предназначени да посочат общи проблеми, като 

постоянно коригирам посоката на нещата. Дори тогава, от време на време по пътя ви на 

самоусъвършенстване възникват нови проблеми. Що се отнася до нещата в момента, в хода на 

Фа коригирането на космоса и на утвърждаването на Фа от Дафа учениците, бяха извършени 

гигантски промени в обстоятелствата на преследването, което се появи по пътя на 

самоусъвършенстване на Дафа учениците. Средата за самоусъвършенстване, както и 

възприятията, които хората имат, претърпяват промени на фундаментално ниво. Това явление 

показва, че Фа коригирането и самоусъвършенстването на Дафа учениците са във финалните си 

фази. Въпреки това малък брой ученици – дори дългогодишни ученици – демонстрират в 

различна степен състояние на унилост и са се отпуснали в своята решителност да бъдат 

прилежни. Те не са осъзнали, че това е привързаност към продължителността на Фа 

коригирането или е причинено от намесата на неправилни, придобити представи, в резултат на 

което техните пропуски биват използвани от намесващи се фактори, които старите сили бяха 

оставили преди на повърхността на човешкото измерение, от зли призраци или прогнили 

демони – неща, които са засилили и заздравили тези привързаности и човешки представи – и 

всичко това е причинило това унило състояние.  
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Всъщност, ако се замислите, самоусъвършенстващите се в миналото не са смеели да се 

отпуснат дори за секунда и то по време, когато да се завърши пътуването е отнемало цял един 

живот. Така че как може Дафа учениците – които са на път да получат небесния ранг на 

същество, спасено от Дафа, и които имат най-удобния път на самоусъвършенстване – да не 

бъдат още по-прилежни, когато им се дава тази най-велика чест да се усъвършенстват по време 

на утвърждаването на Фа в един кратък период на самоусъвършенстване, който преминава за 

миг?  Вече знаете, че формата на самоусъвършенстване на един Дафа ученик предвижда той да 

се усъвършенства тук, в света, сред обикновените хора и че самоусъвършенстването е насочено 

право към съзнанието му. Всички човешки привързаности и представи, които пречат на 

утвърждаването на Фа и спасяването на съзнателни същества, трябва да бъдат премахнати. За 

самоусъвършенстващи се, поели по божествен път, наистина ли е толкова трудно да се избавите 

от тези привързаности, които възникват от човешкото мислене, и да промените тези представи? 

Ако един самоусъвършенстващ се не иска да се освободи дори от тези неща, как тогава ще може 

да покаже, че е самоусъвършенстващ се? Разбира се повечето ученици, които са в това 

състояние, са такива, защото в началото не са осъзнавали, че имат прикрити привързаности или 

им се намесват собствените им представи, и така злото се е възползвало от този пропуск и е 

засилило тези фактори. Знам, че след като осъзнаете това, бързо ще наваксате, но трябва да 

имате по-малко отклонения по този най-величествен, божествен път; да не оставяте повод за 

съжаление в бъдещето си; и да не изоставате толкова по отношение на нивата. Това е моята 

надежда, вашата надежда и надеждата на съществата, които разчитат на вас. 

Ли Хонгджъ 

8 октомври 2005 г.  
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Зрялост 

След като прочетох есетата от интернет конференцията за споделяне на опит на Дафа 

учениците от континентален Китай, аз намирам, че вече никое от тях не е написано с човешки 

привързаности; няма усещане, че есетата са написани, за да се изпълни някаква задача, нито че 

по отношение на форма или съдържание са изпълнени с клишираната, фалшива, празна 

риторика в стила на Партията; отсъства привързаността да се отразяват постижения с 

манталитета „ако аз не кажа на хората, те как ще знаят“; и в по-голямата си част са освободени 

от логиката на партийната култура. Също така мога да усетя в тях съзряване в 

самоусъвършенстването на авторите.  

Формата, която приема самоусъвършенстването на Дафа учениците е такава, при която те 

се усъвършенстват сред обикновените хора и точно сред обикновените хора утвърждават Фа, 

спасяват съзнателни същества и работят срещу преследването. В такива условия, при които 

няма форма за самоусъвършенстване, оставена за сравнение от предшествениците, на 

самоусъвършенстващите се е възложено да проправят своите собствени пътеки и от всеки човек 

се изисква да утвърди пътя, който самият той е осъзнал – няма модели за подражание. Пътят, по 

който всеки поема, може да служи за пример само на бъдещите поколения. И не съществува 

[самоусъвършенстване] вместо друг – печели този, който се усъвършенства. Принудително 

подложени на интензивен, жесток натиск; по път за самоусъвършенстване без аналог; живеейки 

в най-материалистичното и практично човешко общество; с човешки морал, който бързо 

пропада; и със стриктни изисквания за лично подобряване, установени за Дафа учениците от 

Великия закон, въпреки всичко това вие се справихте. Есетата съдържат предимно рационално 

анализиране и разкриване на недостатъци и обменят мисли с цел утвърждаване на Фа, 

намаляване на загубите, подпомагане на съпрактикуващи да мислят и да действат праведно, 

обмисляне на начини да се помогне на съпрактикуващи, които са преследвани, и за спасяване на 

повече съзнателни същества. Няма ги цветистите изрази, предназначени да създадат ефект: 

есетата са съдържателни и точни, изчистени и без човешки емоции. Те не са нещо, което 

обикновен човек може да напише, защото вътрешният свят на един самоусъвършенстващ се е 

чист и неопетнен. 

Това е само едно от усещанията, които имах при четенето в интернет на есетата, 

споделени от учениците от континентален Китай. Моето цялостно впечатление е, че повечето 

Дафа ученици са съзрели; начинът, по който се усъвършенстват, е съзрял; разбирането, което 

самоусъвършенстващите се имат за усъвършенстването, е съзряло; и рационалното поведение, 

което идва от прогресивното намаляване на човешките мисли, също е съзряло. Когато всички 

Дафа ученици са такива, злото ще бъде напълно елиминирано и Боговете и Будите величествено 

ще се проявят. 

Ли Хонгджъ 

29 октомври 2005 г.  
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До Фа конференцията в Израел 

Поздрави до Дафа учениците в Израел и тези, присъстващи на конференцията! 

Дафа конференциите на Дафа учениците са среда за Дафа учениците в обикновеното 

общество, където да се учат един от друг. Предвид факта колко много време се прекарва в 

реалността на обикновеното човешко общество, времето, което Дафа учениците имат заедно, 

става още по-ценно и Фа конференциите на Дафа учениците са също така една отлична 

възможност Дафа учениците да се съберат и да се подобрят заедно. Учителят е убеден, че чрез 

тази конференция за споделяне на опит вие ще се обогатите и искам да пожелая на Фа 

конференцията успех. Надявам се, че ще вършите добре трите задачи, както и се надявам, че ще 

вървите добре, с праведни мисли и действия, по пътя на самоусъвършенстването.  

Ли Хонгджъ 

3 декември 2005 г. 

 

 

 

 

Отговор до Дафа учениците от Перу 

Скъпи Дафа ученици от Перу: 

Получих писмото ви. Вие работите усилено и аз съм напълно наясно с вашата ситуация. 

Самоусъвършенстването на Дафа учениците се извършва сред обикновените хора и това е 

нещо, което никога преди не е било правено в историята. Ако всеки от вас върви добре по пътя 

си, неминуемо ще има трудности и да продължавате напред и да се изправяте срещу тези 

трудности е в името на утвърждаването на Дафа, спасяването на всички същества, премахването 

на подредбите на старите сили и противопоставянето на преследването. В 

самоусъвършенстването от миналото тези неща никога не ги е имало и Дафа учениците са 

пионерите. Ето защо в самоусъвършенстването понякога ще се справяте добре, а понякога няма 

да знаете какво да правите. Когато се сблъскате с трудности, седнете и изучавайте Фа малко 

повече и докато сте праведни в мисли и действия, няма да има препятствие, което не можете да 

преодолеете. 

Вашето поведение потвърди, че пътят, който Дафа учениците са избрали, е правилен и 

още повече, че вървите по него извънредно добре. С напредването на Фа коригирането всичко 

ще се промени към по-добро и Дафа учениците ще съзреят още по-цялостно. Аз знам, че 

трудностите, с които се сблъсквате, ще бъдат разрешени с напредването на Фа коригирането и с 

вашето съзряване и прилежни усилия. Надявам се, че ще се справяте още по-добре, защото Дафа 

учениците са надеждата на всички същества. 

Ли Хонгджъ 

17 декември 2005 г.  
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Поздравително съобщение 

До Дафа учениците, присъстващи на Фа конференцията в Атланта: поздрави! 

Бих искал първо да пожелая успех на тази величествена конференция. Надявам се, че 

всички вие ще имате полза от конференцията и ще се справите добре по пътя, който ви 

предстои. 

Дафа ученици, вие сте златна светлина в смъртния свят, надеждата на хората по света, 

Дафа ученици, които помагат на Учителя и бъдещи крале на Фа. Продължавайте да бъдете 

прилежни, Пробудени, които обитавате земята: всичко от днешния ден ще бъде славата на 

бъдещето. 

Ли Хонгджъ 

31 декември 2005 г. 

 

 

 

 

 

 

Премахване на злото 

През цялото време долни тайни агенти на злата ККП постоянно събираха така наречената 

„разузнавателна информация за Фалун Гонг“.  Разпространяването на Дафа обаче е единствено в 

името на това хората да се усъвършенстват и при разпространението на Фа всичко се прави 

открито и без тайни. Дори докато злата Партия провежда своето безсмислено, зловещо 

преследване на Дафа учениците, всичко, което Дафа учениците по целия свят правят, за да се 

противопоставят на преследването, е открито – и то до степен много от нещата да са написани в 

интернет страницата „Минхуей“ и да се споделят открито. Действията на долните агенти на 

злата Партия всъщност се извършват от една страна, защото [ККП] знае, че преследването е 

безпочвено и се чувства обезпокоена от това. Ето защо тя блъфира и вилнее, за да покаже сила. 

В същото време те се извършват, за да могат вътрешните хора в ККП да се заблуждават един 

друг, да трупат фалшива разузнавателна информация и да измислят причини за преследването, и 

всичко това се прави заради шепа хора, които са се оказали в безнадеждна ситуация, 

преследвайки Фалун Гонг. Но що се отнася до онези хора, които не мислят самостоятелно и 

които не могат да различат добро от зло – особено онези, които, след като им е втълпена 

културата на злата Партия, използват гледните точки, логиката и стандартите на злата Партия, 

които не са тези на нормалните хора, за да отсъдят кое е почтено или порочно, добро или лошо, 

и какво трябва или не трябва да се прави – злата Партия ги манипулира и използва с лекота, а те 

напълно са се превърнали в срамни инструменти на злата Партия. Междувременно тези хора 

наистина са извършили колосални грехове, като преследват Дафа ученици, и са отвъд спасение. 



40 
 

При разпространяването на Фа и спасяването на хората през тези години аз в 

действителност включих хора от всички социални слоеве и професии и не съм се отнасял към 

когото и да било по различен начин. Когато биват спасявани от Дафа, всички същества са равни, 

включително онези, които имат много лоши професии, например тайните агенти. Когато 

литературни и артистични творби изобразяват хората в тези професии като герои, това се прави 

от политическа необходимост и за да се задоволят нуждите на национализма, прави се заради 

оставането на власт, а човешките същества са тези, които ги наричат „герои“. В очите на 

боговете те са най-долните и най-престъпни хора; те са лъжци и хора, които подкопават 

човешкия морал. Техният характер и поведение са жалки и безсрамни, а техните действия – 

престъпни. Те са различни от детективите в нормални условия, които разкриват престъпления. 

Но не забравяйте, че делата на хората са планирани от боговете, независимо дали хората 

тълкуват развитието на нещата като добро или лошо. Човешките същества имат карма и по тази 

причина трябва да преминат през цикъла на кармично възмездие. Ако боговете не искат нещо да 

бъде направено, никой няма да може да го направи, независимо дали човешките същества го 

смятат за нещо добро. А при онези неща, които боговете искат да бъдат направени, действията 

на човешките същества са само част от изпълняването на кармичното възмездие.  

Докато Фа се разпространяваше през годините, наистина имаше хора, които вършеха този 

вид работа и които, въпреки първоначалните си мотиви да влязат, станаха истински Дафа 

ученици, след като добиха разбиране за Дафа. Ето защо постоянно давах възможности на такива 

хора, защото сред тях наистина имаше някои с добра основа и които са били отлични хора в 

предишните си животи; някои бяха същества, слезли от високи сфери. Така че не можех да им 

откажа спасение само защото в този живот са тайни агенти. Животът е ценен и процесът на 

преминаване през живота е ценен, затова винаги съм чакал те да се осъзнаят – и то въпреки че 

Дафа учениците понасяха преследване от тях. И за да ги спася, аз дори казах на Дафа учениците 

да им разясняват истината, докато са подложени на преследване. Злосторниците не само не 

чуваха, но и кармата им стана още по-голяма – до степен да не могат вече да бъдат спасени. 

Нещо повече, на този етап намесата на тайните агенти се беше превърнала в тенденция да се 

преследват Дафа учениците, а това е абсолютно неприемливо. Използването на долни тайни 

агенти, за да се атакува самоусъвършенстването на Дафа учениците по такъв начин, както е 

аранжирано от старите сили, абсолютно не може да бъде признато. От гледна точка на 

самоусъвършенстването, не е като да съществува някаква крайно необходима връзка между 

самоусъвършенстването и онези долни тайни агенти, които са най-долните от най-долните сред 

човешката раса. Ето защо аз повече няма да признавам това и в бъдеще този конкретен вид 

агенция няма да съществува, нито ще има голям брой хора, които да упражняват тази омразна 

професия. 

Предстои боговете и аз напълно да отнемем бъдещето на този вид човешка професия и да 

отнемем добрата съдба в животите на долните тайни агенти, създадени от злата Партия след 20 

юли 1999 г. и животите им ще бъдат приключени набързо, като в процеса заплатят за греховете, 

които са извършили. И това се отнася особено за всички, които участваха във и планираха 

инцидента в Атланта: добрата съдба в техните животи ще бъде напълно отнета. От този момент 

нататък те ще платят за своята греховна карма [страданието, от която ще ги накара] да искат да 

са мъртви. Един след друг те бързо ще умрат и ще пропаднат в Ада. Същата съдба очаква всеки 
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таен агент на ККП в Китай или в чужбина, ако той или тя не се покае и не се промени. Аз 

спасявам всички съзнателни същества, но въпреки това на онези, които не искат да имат 

бъдеще, не може да бъде позволено да унищожат възможността за спасение на съзнателните 

същества. 

Вие, които все още преследвате Дафа ученици: надявам се наистина да разберете какво 

представлява Фалун Гонг, както и защо злата Партия преследва Дафа учениците. Още повече се 

надявам, че ще имате добро бъдеще. 

Ли Хонгджъ 

9 февруари 2006 г.  
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Преминете теста на смъртта 

Някои хора не наблягат върху изучаването на Фа и по време на злото преследване на 

Дафа ученици и силния натиск от безмилостния червен терор, злото се е възползвало от техните 

пропуски, заради страховете им, и те са сторили лоши неща на Дафа и Дафа учениците, каквито 

не е трябвало да правят. Те работят като тайни агенти и шпиони за разузнавателните агенции на 

злата Партия, каквито са Министерството на държавната сигурност, Главното управление на 

генералния щаб [на армията], Министерството на обществената сигурност и т. н. Когато някои 

от тях се предадоха на злото, те направиха различни по брой и сериозност неща, които 

самоусъвършенстващите се е крайно позорно да правят. Като живи същества дълбоко в себе си 

те знаят, че Дафа е добро, затова след като направят тези неща, съжаляват. Те искат да се 

завърнат към самоусъвършенстването, но сега има нещо, което тайните агенти на ККП могат да 

използват срещу тях, така че са изпълнени с угризения. Страхуват се, че ако се върнат, тайните 

агенти ще използват тези неща срещу тях, за да ги заплашват. И са дори още по-уплашени, че 

когато Дафа учениците научат какво са направили, те ще бъдат твърде засрамени да се изправят 

пред тези Дафа ученици. Това е голяма дилема за тях. 

Истината е, че да изгубят тази възможност на вековете и да не изпълнят истинската цел 

на идването си в този свят е по-ужасяващо от привързаността да бъдат твърде засрамени да се 

изправят пред другите. Самоусъвършенстването е самоусъвършенстване; 

самоусъвършенстването е да се освободиш от привързаностите си, да спреш с лошото човешко 

поведение и всички видове страхове, включително човешките привързаности към страх от това 

или страх от онова. Точно заради своите привързаности и страхове вие тръгнахте по грешен път 

и сега, когато искате да се върнете обратно, отново страхът ви спира и вие му позволявате да 

блокира връщането ви. 

Страхът може да стане причина човек да сгреши и страхът може да стане причина човек 

да изгуби предопределена възможност. Страхът е смъртоносен капан по пътя на едно човешко 

същество към божественост. Вие вече сте допуснали огромни грешки заради него и въпреки 

това сега, когато искате да ги поправите, се страхувате, че хората ще разберат за тях. 

Самоусъвършенстването е сериозен въпрос. Ако продължавате да таите такива страхове, кога 

ще престанете да сте възпирани от страх? Особено онези ученици, които прикривахте всички 

тези неща и привидно действахте по-добре от повечето други ученици, ако не изоставите тази 

привързаност, не спрете с греховното си поведение и не се освободите от страховете си, тогава 

няма значение колко много неща правите като Дафа ученици – вие ги правите, за да прикривате 

нещата. Ако изоставите тези грехове, които носите и потискате в себе си, и намерите пътя 

обратно, тогава всичко, което правите ще бъде чисто и част от самоусъвършенстването на един 

Дафа ученик.  

Като ваш Учител, никога не съм отчитал грешните неща, които сте направили в 

самоусъвършенстването си; аз помня само добрите неща, които сте направили, и вашите 

постижения. Дафа учениците се справиха по време на самоусъвършенстване и безпрецедентно 

зло преследване, така че те са напълно наясно с трудностите в самоусъвършенстването и няма 

да проявят неразбиране към учениците, които са се отклонили по грешен път.  Затова тук ви 

казвам още веднъж: всички ученици, които сте правили такива грешки [да шпионирате], от сега 
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нататък е най-добре публично да заявите, че се освобождавате от това порочно бреме и се 

връщате към Дафа. Само когато открито разкриете всичко, което сте направили погрешно, ще 

можете да се освободите от мрежите и заплахите на тайните агенти. И само когато открито 

разкриете тези неща, ще можете да премахнете своите привързаности и страхове. Дафа 

учениците и аз няма да гледаме на ученици, които са се отклонили по грешен път в своето 

усъвършенстване по начина, по който биха го направили обикновените хора. В началото, когато 

започнах да преподавам Фа в човешкото общество, аз знаех за различните състояния, които ще 

се появят в самоусъвършенстването на хората. По време на пътуването на едно човешко 

същество към божественост, тъй като се усъвършенства човешко същество, а не бог, то 

определено ще прави грешки в процеса на самоусъвършенстване и определено ще има тестове, 

които няма да премине добре. Разбира се има и такива, които правят огромни грешки. Щом 

разпознаете проблема си, ключовият въпрос е дали сте решени да се избавите от него. Само 

когато сте решени да го преодолеете, може да се нарече самоусъвършенстване, и това е 

самоусъвършенстването.  

Надявам се, че учениците, отклонили се по грешен път, няма да продължават да правят 

грешки. Това може да е последният път, когато Учителят преподава Фа на такива ученици. 

Използвайте своята възможност. Гледат ви безбройни богове, а Дафа учениците и аз очакваме 

вашето завръщане.  

Ли Хонгджъ 

9 май 2006 г. 

 

 

 

До Фа конференцията в Украйна 

Поздрави на Дафа учениците, присъстващи на Фа конференцията в Украйна! 

Бих искал първо да ви пожелая успешна конференция. Постигането на Съвършенство на 

Дафа учениците от периода на Фа коригирането е Дафа да създаде Великите просветлени 

същества на новия космос, така че това прави отговорностите ви дори още по-големи. Докато 

напредвате в самоусъвършенстването, вашата мисия да спасявате същества и да унищожавате 

злото и намесата на старите фактори по естествен начин ще стане част от 

самоусъвършенстването ви. Само когато се усъвършенствате добре, ще можете да създадете 

всичко за бъдещето. Така че се надявам вашата конференция да е величествено събитие, което 

наистина ще може да вдъхнови изучаването на Фа и напредъка.  

Дафа ученици, бъдете прилежни! Въпреки че в самоусъвършенстването ви е болезнено да 

се освободите от човешките си привързаности, този път е свят. 

Още веднъж пожелавам на вашата Фа конференция успех! 

Ли Хонгджъ 

26 май 2006 г. 
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До Фа конференцията в Чикаго 

Поздрави на всички Дафа ученици, присъстващи на Фа конференцията в Чикаго! 

Нека първо пожелая на Фа конференцията пълен успех в постигането на целите ѝ. 

Фа конференциите на Дафа учениците са Фа събирания, където те се подобряват, като се 

учат един от друг, което им позволява да открият къде изостават и им дава възможност да 

засилят своите праведни мисли по пътя си към Съвършенство. Вашите постижения са 

отражение на могъща добродетел, придобита чрез солидно изучаване на Фа и укрепване на 

праведните мисли, а недостатъците ви говорят за нещата, върху които трябва да работите по 

пътя на самоусъвършенстването си. Каквото и да преживеете по време на своето 

усъвършенстване – без значение добро или лошо – е добро, тъй като се появява само защото се 

усъвършенствате. Един самоусъвършенстващ се не може да постигне Съвършенство, когато е 

обременен с човешки мисли, обременен с кармични дългове или обременен с привързаности. 

Блясъкът на златото става по-силен, докато с течение на времето то се облагородява. Чрез 

праведни мисли и праведни действия Дафа учениците установяват всеки аспект на своята 

божественост, като в същото време изграждат бъдещето на космоса. 

Дафа ученици, бъдете прилежни! 

Ли Хонгджъ 

25 юни 2006 г.  
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Изцяло разградете злото 

Праведните мисли, които Дафа учениците са вложили в утвърждаването на Фа и 

спасяването на хората по света, са причина за цялостното разграждане на злите същества и 

елементи, които играят отрицателна роля и преследват Дафа учениците. В момента има само 

малък брой зли, прогнили демони и те са концентрирани от старите сили в трудови лагери, 

затвори и други тъмни бърлоги, които са част от преследването на Дафа учениците. Поради това 

преследването от злото продължава да бъде сериозно на определени, ограничени места. С цел да 

елиминират напълно преследването на Дафа учениците от тъмните раболепни слуги, 

прогнилите демони и старите сили, всички Дафа ученици по света – особено Дафа учениците 

във всеки регион на континентален Китай – трябва съгласувано да изпращат праведни мисли 

към тези зли места, като старателно разграждат всички зли същества и елементи, които 

преследват Дафа учениците, прочиствайки злите обстоятелства, при които Дафа учениците 

биват преследвани в континентален Китай, и спасявайки хората по света, [като по този начин] 

изпълняват задълженията на един Дафа ученик и напредват към божествеността. 

Ли Хонгджъ 

24 октомври 2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

До Фа конференцията в Австралия 

Всички Дафа ученици на Фа конференцията в Австралия: 

Поздрави! Първо бих искал да пожелая на конференцията успех. Фа конференциите са 

величествени събирания на Дафа учениците, добра възможност да си помогнете един на друг да 

се подобрите и свидетелстват за [силата на] доброто изучаване на Фа. 

За да могат Дафа учениците да вървят добре по своя път и да правят добре трите неща, те 

трябва да изучават Фа добре и да се отнасят сериозно към изучаването на Фа. Районите, които 

са се справили добре в спасяването на съзнателни същества и в утвърждаването на Дафа, и 

където са настъпили големи промени, са все места, където хората са изучавали Фа добре. И 

Дафа учениците, които са се подобрили бързо, са винаги онези, които наблягат на изучаването 

на Фа. Това е, защото Фа е основата; той е най-фундаменталното за Дафа учениците; той е, 

който гарантира всичко; и той е пътят, по който едно човешко същество пътува към 

божественост. Затова бих искал да използвам възможността чрез тази Фа конференция в 

Австралия да кажа на всички Дафа ученици по света: независимо дали сте нов или 

дългогодишен ученик, при всички случаи не може да пренебрегвате изучаването на Фа, поради 

това, че сте заети. Когато изучавате Фа, не го правете механично. Трябва да изучавате с 

фокусирано съзнание и трябва наистина да изучавате. Имало е толкова много уроци за това. 

Надявам се всички вие да се справите добре на финалната права от пътуването. Бъдещето скоро 

ще бъде показано пред очите [на света]. 

Ли Хонгджъ 

18 ноември 2006 г. 
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Моите благодарности на съзнателните същества, които изпратиха поздрави 

Дафа ученици, хора по света и всички съзнателни същества: 

Поздрави! 

Благодаря за изпратените поздрави и благопожелания! Искрено се надявам, че всички 

мои Дафа ученици ще постигнат Съвършенство! Искрено се надявам, че всички хора по света 

могат да осъзнаят истината и отчетливо да видят най-зловещия демон, сполетял човешкия род 

по решение на историята, какъвто е в действителност, да видят как злата Партия е отровила 

китайския народ и целия свят, и да видят как той преследва Дафа учениците – и по този начин 

да успеят да оцелеят при най-голямата катастрофа на всички времена, застигнала всички 

същества. Искрено се надявам, че всички съзнателни същества ще бъдат спасени! 

Съзнателни същества! Всичко, на което сте се надявали, което сте чакали и за което сте 

били загрижени в продължение на хилядолетия, пристигна и всъщност се разгръща в момента. 

Чрез него всеки един човек – съзнателно или не – избира своята съдба.  

Бих искал да ви кажа: Дафа учениците са единствената надежда за спасение на 

съществата във всеки регион и всяка нация. Да цените това, което те правят, се равнява на това 

да цените себе си! 

Благодаря ви отново за изпратените поздрави! 

Ли Хонгджъ 

1 януари 2007 г. 
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Още коментари за „политиката“ 

Докато учениците на Фалун Гонг работят срещу преследването и разясняват фактите, 

използвайки обикновени човешки методи в отговор на подлото оклеветяване на Фалун Гонг от 

ККП, те цялостно и правдиво разкриха защо измамният режим на ККП преследва Фалун Гонг и 

помогнаха на света да научи какво е Фалун Гонг. Щом светът разбере какво се случва в 

действителност, няма как преследването да продължи. Тактиките, използвани в преследването 

от главорезите на ККП, и степента на неговата злонамереност помагат на хората да видят какво 

представлява ККП. Ето защо за пореден път, за да обърка правилно и грешно, ККП излезе с 

фалшивото обвинение, че учениците на Фалун Гонг „се политизират“.  Те правят това, за да 

объркат онези, чиито мисли се диктуват от ККП, но въпреки това си мислят, че са наясно с 

нещата, като напразно се опитват да поддържат преследването и да му дадат теоретична 

обосновка. Истината е, че „политиката“ на човечеството не е създадена за употреба от 

преследвачите.  Ако „политизирането“ може да изобличи преследването, ако „политизирането“ 

може да спре преследването, ако „политизирането“ може да помогне да се разяснят фактите, ако 

„политизирането“ може да спаси съзнателни същества – ако „политизирането“ може да направи 

цялото това добро, тогава защо да не се направи? Изглежда същността на въпроса е, че мотивът 

на един самоусъвършенстващ се е да спре преследването, а не да „се политизира“, за да получи 

човешка политическа власт. Самоусъвършенстващите се нямат никакво желание за власт сред 

хората: точно обратното, самоусъвършенстващите се трябва да се избавят от всякаква 

привързаност към власт. Така че докато разяснявате фактите, ако някой все още повдига този 

безсмислен въпрос и не може да определи дали това, което трябва да бъде осъдено, е 

преследването или „политизирането“, тогава му кажете това, което казах току-що.  

Докато разясняват фактите, Дафа учениците разбраха много добре колко е трудно да се 

спасяват хора, а Дафа учениците спасяват хора, докато самите те биват преследвани. 

Партийната култура, която злата ККП е втълпила на хората по света и която много явно е 

отровила китайския народ, наред с лъжите, които е изфабрикувала за Фалун Гонг по време на 

преследването, накараха някои, които сляпо се съобразяват с ККП – и в частност онези, които 

знаят много добре, че това е преследване, но са се продали на ККП в името на личния интерес – 

да направят непосредствените перспективи на човечеството за бъдещото още по-трагични.  И 

това са причините, поради които за Дафа учениците е толкова трудно да спасяват хора. Тъй като 

в този критичен момент от историята Дафа учениците са отговорни за спасяването на всички 

животи, дайте най-доброто от себе си за това. Що се отнася до онези, които наистина не могат 

да бъдат спасени, това е личният избор на тези хора. Ако, когато световните медии са 

принудени да мълчат чрез поощрения и санкции от ККП, това, че Дафа учениците формират 

свои собствени медии, за да се противопоставят на преследването и да спасяват хората по света, 

се окачествява като „политизиране“, тогава нека уверено се възползваме от „политиката“, за да 

изобличим преследването и да спасим съзнателните същества!  

Ли Хонгджъ 

21 февруари 2007 г.  
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Доведете до пълен разпад всички натрапчиви божества в Трите сфери, които имат пръст в 

намесата във Фа коригирането 

От доста време насам старите сили и всички натрапчиви божества в Трите сфери, които 

играят отрицателна роля, имат ужасно влияние. По-рано, когато Дафа учениците получаваха Фа, 

те се намесиха сериозно във Фа коригирането и в придобиването на Фа и в 

самоусъвършенстването на Дафа учениците и на съзнателните същества. Около 1999 г. те в 

различна степен взеха участие в преследването на Дафа учениците, което още повече засили 

терора на вече зловещите обстоятелства, поощри злото и оказа сериозна намеса на Фа 

коригирането. И особено в критичното време, когато Дафа учениците, бидейки преследвани, 

разясняват фактите и спасяват хората по света и съзнателните същества, тяхната роля бе да 

попречат хората по света и съзнателните същества да бъдат спасени. Това се равнява на пряко 

преследване на хората по света и на съзнателните същества. Сред тях са така наречените 

„богове“, които контролират основните религии на хората и които помолих да напуснат Трите 

сфери, когато започнах да разпространявам Фа, за да дам на хората по света равни възможности 

да станат Дафа ученици. Някои от тях наистина напуснаха. Но една част не пожелаха, 

настоявайки, че хората с религиозна принадлежност няма да участват в делата на Дафа 

учениците от периода на Фа коригирането. И те не позволиха хора с религиозна принадлежност 

да опознаят Дафа – което е в противоречие с принципа „Отворени към всички, от значение е 

само това, което човек наистина иска“, [който имаме] когато разпространяваме Фа – и не успяха 

да се приспособят към промяната в ситуацията, която настъпи по време на Фа коригирането. 

Нещо повече, в момента те правят всичко възможно да попречат на религиозните вярващи да 

научат фактите и са причина милиарди хора с религиозна принадлежност да изпуснат 

възможността, която са очаквали хилядолетия наред, и излагат съзнателните същества на 

опасност да бъдат унищожени; и дори пряко се намесват във Фа коригирането. Затова, за да 

бъдат спасени хората по света, стана абсолютна необходимост Дафа учениците да доведат до 

пълен разпад старите сили и всички намесващи се, зли божества в Трите сфери, които 

възпрепятстват съзнателните същества да бъдат спасени и да научат фактите. Независимо какъв 

външен вид може да приеме тяхното съществуване, независимо дали ще приемат форма или не, 

на какво ниво са или чий външен вид могат да приемат – доведете ги до пълен разпад и 

елиминирайте всички тях. В процеса на елиминиране те разбира се ще трябва да платят за 

престъпленията, които са извършили срещу Фа коригирането, Дафа учениците и съзнателните 

същества. И особено когато става дума за онези намесващи се богове, които контролират 

религиите и са враждебни към Фа коригирането и спасяването на съзнателните същества от 

Дафа учениците: доведете ги до пълен разпад. Не правете нищо различно, когато разяснявате 

фактите на религиозни хора, не насочвайте нищо към конкретна група и гледайте само това 

какво наистина иска човек и неговия/нейния избор. Дафа учениците трябва да правят трите 

неща добре и стабилно, и да не бъдат разклатени по какъвто и да било човешки начин. Надявам 

се Дафа учениците, чрез божествени праведни мисли, да извървят добре финалната права от 

своето пътуване.  

Ли Хонгджъ 

28 февруари 2007 г. 
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За романа „Космическото бедствие“ 

Въпросните думи не са мои, но изглежда, че повечето хора са ги взели за такива. По 

онова време, когато си тръгнах, имаше хора, които бяха наистина разтревожени за всички и 

затова предприеха определени действия. В действителност този период от време беше, за да се 

види дали Дафа учениците могат да се справят с теста и те реагираха по най-различни начини. 

Не след дълго човек наистина можеше да види проявата на различни човешки привързаности, 

както и по какъв начин учениците със силни праведни мисли вършеха нещата. Случилото се 

приключи и аз съм загрижен само дали накрая Дафа учениците ще покрият стандарта. 

Романът е просто роман и е само един от многото методи, които Дафа учениците 

използват, за да утвърждават Дафа и да спасяват съзнателни същества. Въпреки че 

съдържанието на романа може да включва неща, които Дафа учениците са разбрали чрез 

самоусъвършенстване, те не могат да бъдат разглеждани като исторически факти. Ако не бях 

говорил за процеса на Фа коригирането, дори боговете щяха да знаят много малко за него. 

Това, което искам да ви кажа, е следното: вие преминахте през големи изпитания и 

трудности, за да стигнете там, където сте днес. По никакъв начин не трябва да позволявате 

сърцето и съзнанието ви да се веят като блатна трева, разлюляна от първия полъх на вятъра. 

Ли Хонгджъ 

10 май 2007 г.  

Бележка: Пасажът, за който става дума, е следният:  

Лу Цин получи факса и го огледа внимателно. На листа с формат А4 имаше само няколко 

кратки изречения. Предвид колко време беше минало оттогава, Лу не можеше да си спомни 

какво точно пише на него и знаеше само, че общата идея е: „Не е нужно да питаш кой съм аз – 

всички Дафа ученици трябва да знаят това. Ние абсолютно няма да позволим Великият закон на 

вселената да бъде подложен на атака в човешкия свят. Незабавно пристъпи напред, за да 

предпазиш Дафа, и незабавно отиди в Пекин и при управниците на провинциите. Всеки, който 

на този етап все още не е пристъпил напред, вече не е мой ученик“. 
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До Фа конференцията в Канада 

До Дафа учениците, присъстващи на Фа конференцията в Канада: 

Поздрави на всички! 

Фа коригирането напредва бързо и докато утвърждават Дафа и спасяват съзнателни 

същества, праведните мисли на Дафа учениците дезинтегрират в големи количества 

намесващите се божества и прогнилите демони, които играят отрицателна роля, като по този 

начин постигат фундаментални промени в състоянието на света. Но злите елементи, както и 

злата Партия и злият призрак, които могат да видят, че всичко е загубено, се впуснаха в 

последна битка и затова Дафа учениците трябва да се справят още по-добре с разясняването на 

фактите и спасяването на хората по света и съзнателните същества. Колкото по-близо до края, 

толкова повече не може да се отпускате; колкото по-близо до края, толкова по-добре трябва да 

изучавате Фа; колкото по-близо до края, толкова по-силни трябва да бъдат праведните ви мисли.  

Нека Фа конференцията бъде величествен повод всички вие да се подобрите заедно! 

Пожелавам на Фа конференцията пълен успех! 

Ли Хонгджъ 

19 май 2007 г.  

 

 

 

 

 

 

До Фа конференцията на Средния Запад в Минесота 

До Дафа учениците, които участват във Фа конференцията на Средния Запад, 

провеждаща се в Минесота: поздрави! 

Бих искал първо да предам предварително пожеланията си тази величествена 

конференция да има огромен успех. Самоусъвършенстването на Дафа учениците не е само за 

постигане на лично Съвършенство. Да вършите добре трите задачи на Дафа учениците и да 

спасявате съзнателни същества са неща, които Дафа учениците трябва да правят. [Знам, че] да 

се справите добре с обмислянето и обмяната на опит в самоусъвършенстването и във връзка със 

спасяването на съзнателни същества, наред с подобряване изпълнението на онова, което Дафа 

учениците трябва да правят, са неща, които вие – учениците на Дафа – се надявате да 

постигнете, като участвате в конференцията. Надявам се, че всички вие ще имате полза от тази 

Фа конференция.  

Ли Хонгджъ 

22 септември 2007 г. 
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До европейската Фа конференция 

До Дафа учениците, присъстващи на европейската Фа конференция: 

Поздрави! 

Самоусъвършенстването на Дафа учениците не е само за постигане на лично 

Съвършенство. Спасяването на съзнателни същества е отговорността на Дафа учениците; 

отговорност, която онези практикуващи, носещи титлата „Дафа ученик“, трябва да изпълнят. 

Надявам се, че след като на Фа конференцията обобщите какво сте научили, ще успеете да 

изпълните още по-добре обетите и отговорностите на Дафа ученици и ще се справяте с нещата 

още по-добре.  

В заключение бих искал да пожелая на Фа конференцията пълен успех. 

Ли Хонгджъ 

23 септември 2007 г.  

 

 

 

 

 

 

До Фа конференцията във Франция 

До Дафа учениците, присъстващи на Фа конференцията във Франция: 

Поздрави! 

Всичко, което Дафа учениците правят понастоящем, е с цел разясняване на истината и 

спасяване на хората по света. Една Фа конференция служи също като форум за обмяна, където 

може да размишлявате какво сте научили по отношение на изучаването на Фа и 

самоусъвършенстването, и може да обсъждате как понастоящем разяснявате истината и 

спасявате хората в света. Може също така да откриете своите недостатъци и в бъдеще да се 

справяте още по-добре. Ето защо е задължително една Фа конференция да постигне очаквания 

ефект.  

Бих искал да се възползвам от тази възможност и да споделя надеждата си, че Дафа 

асоциацията във всеки съответен регион ще успее да изиграе своята роля, да поеме отговорност 

върху плещите си и да се справи добре с работата по координирането на всеки регион. Недейте 

просто да вършите нещата машинално, още по-малко трябва да отбягвате трудностите. Не се 

отказвайте от практикуващи, които не споделят същите възгледи или идеи, защото всички те са 

мои ученици. 

В момента все още съществуват проблеми с координирането в различни региони, когато 

става дума за работа по групови дейности и инициативи. Например, когато някои ученици 
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обсъждат нещо, те прекомерно наблягат на собствените си неща и постоянно спорят. Да се 

подхожда към нещата по този начин ще компрометира усилията на Дафа учениците в 

разясняването на истината и утвърждаването на Фа. Наличието на прекалено силни човешки 

привързаности увеличава вероятността злото да се намеси и да обърка нещата и в резултат те 

няма да бъдат свършени. Когато случаят е такъв, правете нещата съгласно централното 

планиране на Дафа асоциацията и независимо какво е вашето лично мнение, оставете настрана 

своите привързаности и съдействайте. Надявам се всеки Дафа ученик да може да осъзнае, че 

разясняването на истината е това, което наистина има значение. 

Нека завърша, като пожелая на Фа конференцията огромен успех. Нека праведните мисли 

на нашите Дафа ученици стават все по-силни. 

Ли Хонгджъ 

21 ноември 2007 г. 

 

 

 

 

 

 

Поздрави 

Дафа ученици, присъстващи на Фа конференцията в Австралия: поздрави на всички! 

Австралийските Дафа ученици се справят все по-добре с утвърждаването на Фа и 

спасяването на съзнателните същества чрез разясняване на фактите. Надявам се, че по време на 

тази конференция ще отчетете своя положителен опит и ще откриете къде изоставате, за да се 

справите още по-добре през малкото време, което остава. 

Пожелавам на Фа конференцията огромен успех! 

Ли Хонгджъ 

15 декември 2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Поздрави 

Дафа ученици по целия свят: поздрави! 

Дафа ученици от континентален Китай: Честита Нова Година! 

Фа коригирането със сигурност ще успее и Дафа учениците със сигурност ще постигнат 

Съвършенство. Когато Небесата диктуват промяна, никой не може да я спре! Фа коригирането 

на космоса и пресъздаването на небето и земята са към своя край. Реформирането на необятната 

небесна твърд си проправя път напред бързо и мощно. Колко струват шепата окаяни същества 

на небето или на земята? Могъщата добродетел на Дафа учениците величествено озарява 

вселената. Това, което богове и хора очакваха и за което се тревожеха, пристигна. Спасете 

своите съзнателни същества, изпълнете великите си праисторически обети и спазете клетвите, 

които сте дали. 

Нека още веднъж пожелая на всички вас Честита Нова Година! 

Ли Хонгджъ 

6 февруари 2008 г. 

Тринадесетия ден от дванадесетата луна в годината на Прасето 

 

 

 

 

 

 

Коментар 

Винаги има някои хора, които мътят и разбъркват нещата, като пречат на другите 

ученици. Без значение кои сте, просто се отдайте искрено на самоусъвършенстване и правете 

всичко възможно да разяснявате фактите, и като правите това, нека действията ви говорят сами 

за себе си. Защо винаги се обяснявате как сте такива или онакива? Може ли това да се нарече 

самоусъвършенстване? Това е като да оказвате намеса сред учениците.  

Ли Хонгджъ 

20 февруари 2008 г. 

Горното е по повод статия от 21 февруари 2008 г., публикувана на „Минхуей“( Minghui.org), 

озаглавена „Изучавайте Фа добре и се освободете от намесата“. 
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Пресяване на пясъка 

Фа коригирането е в своя финален етап и разрушителните фактори в космоса дърпат от 

редиците на практикуващите онези, които не са успели да бъдат прилежни, като онези, които: 1) 

не са рационални; 2) държат се и говорят безсмислено; и 3) не са премахнали своите 

привързаности, които все повече са се разраствали, водейки до това тези практикуващи да имат 

силна склонност да гледат навън и да търсят навън, губейки своя здрав разум. Средствата за 

намеса на [факторите] са да причиняват обремененост и обърканост в съзнанията на хората сред 

ирационални привързаности, което ги кара да вършат лоши неща, които вредят на 

практикуващите и вредят на Фа коригирането, като по този начин за тях става много трудно да 

се обърнат и отново да се справят добре, дори и да искат. Това е така, защото когато някой е 

причинил сериозна вреда на практикуващите и е причина някои практикуващи да пропаднат – 

или дори да бъдат поставени сред редиците на онези, които ще бъдат елиминирани – как да се 

изплати такъв огромен кармичен дълг? И тъй като този човек, който той или тя е съсипал/а, е 

бил Дафа практикуващ, има ли някаква разлика в резултата между това и преследването по 

време на Фа коригирането? Грехът е същият като този на злото. 

Понастоящем група специални агенти е направила точно такова нещо, манипулирайки 

порочна уебстраница от името на практикуващ, като са стигнали толкова далеч, че да мамят и 

заблуждават хора от името на Мей Гъ. Мей Гъ обаче е точно до мен – как може това, което те 

твърдят, да е истина? Това вече се превръща в сериозна намеса за практикуващите в Тайван и 

има някои безразсъдни хора, които помагат на злото да разпространява тази уебстраница сред 

практикуващите. Като правите това, вие заставате на страната на злото и вземате участие в 

преследването на практикуващите и в тяхното съсипване. И като се има предвид, че да се съсипе 

един практикуващ чрез разпространението на такова нещо се равнява на огромно количество 

греховна карма, която е невъзможно да изплатите, какво ще правите? 

Какъвто и да е случаят, Фа коригирането все още е в ход. Бих предложил на всеки, 

разпространил сайта на специалните агенти: поправете възможно най-бързо всяка вреда, която 

сте причинили; открийте и изяснете нещата с тези, сред които сте разпространили тази 

уебстраница. Ако пропуснете дори един-единствен човек, ще бъдете елиминирани заедно с 

него/нея. Законът на космоса е такъв: едно същество трябва да понесе отговорността за това, 

което прави. Учителят е състрадателен и Дафа учениците спасяват хора, но Фа коригирането е 

сериозно. Надявам се, че онези, които временно са изгубили разсъдъка си и са действали като 

съучастници на злото, отсега нататък ще се държат добре. 

Ли Хонгджъ 

26 февруари 2008 г.  
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Разяснение 

Трите неща са това, което Дафа учениците трябва да правят добре понастоящем. 

Човешките права са нещо, което човешките същества преследват и ценят, докато 

самоусъвършенстващите се имат за цел да преминат отвъд този свят. Това, което се случва на 

повърхността е, че Дафа учениците работят срещу преследването, но реално това са действия за 

спасяване на хората, за спасяване на съзнателните същества. Щафетата на Огъня за човешки 

права включва работа срещу преследването и помощ за хората да видят злата партия такава, 

каквато е, но не може да замени разясняването на истината, за да се спасяват хора. Обикновени 

хора са движещата сила зад щафетата на Огъня за човешки права и тя е създадена с цел 

изобличаване и противопоставяне на преследването на китайския народ от злата партия, така че 

това не е събитие, предназначено за Дафа ученици. Дафа учениците в континентален Китай не 

бива да пренебрегват работата по разясняване на истината и да участват масово. 

Ли Хонгджъ 

14 април 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

Отново пожелавам пълен успех на европейската Фа конференция 

До Дафа учениците, присъстващи на европейската Фа конференция: 

Поздрави! Надявам се, че чрез присъствието си на Фа конференцията ще можете да се 

облагодетелствате, да се подобрите и да откриете недостатъците в разясняването на фактите и 

спасяването на съзнателни същества, като по този начин се справяте още по-добре оттук 

нататък. Също така се надявам, че онези ученици, които не са били толкова прилежни през 

цялото време, ще могат да открият къде изостават, да пристъпят напред и да изпълнят своите 

исторически мисии. Времето не чака никого! 

Още веднъж, моите най-добри пожелания към всички вас! 

Ли Хонгджъ 

16 ноември 2008 г.  
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Коментар 

Унищожението на злата ККП е нещо, което боговете са решили, така че не обръщайте 

внимание на никое от нейните неща. Историческата мисия, която Дафа учениците са поели, е да 

спасят съзнателните същества.  

Ли Хонгджъ 

24 декември 2008 г. 

Горното е по повод статия от 23 декември 2008 г. на „Минхуей“ (Minghui.org), 

озаглавена „Относно „Харта 08“. 

 

 

 

 

 

 

Поздрави 

До Дафа учениците, присъстващи на Фа конференцията в Канада: поздрави! 

Извървете последните стъпки от своя път добре и решително, изучавайте Фа добре и с 

основа, положена от доброто ви усъвършенстване, вашите праведни мисли ще станат по-силни 

по естествен път и вие със сигурност ще се справяте добре с това, което Дафа учениците трябва 

да правят. Със злото е свършено и обстановката се е променила, така че е още по-наложително 

да не се отпускате в самоусъвършенстването. Излезте и закалете могъщата си добродетел и 

слава, като изпълните свещената мисия да спасите съзнателните същества! 

Ли Хонгджъ 

17 май 2009 г.  
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Бъдете бдителни 

Самоусъвършенстването е за премахване на човешкото мислене и привързаности. Някои 

практикуващи следват човешкото мислене, докато работят по утвърждаването на Фа, и в 

процеса задоволяват желанието да правят това, което им харесва. Когато техните идеи не се 

приемат или  се посочват недостатъците им, те негодуват и дори нямат скрупули да вършат 

погрешни неща и става ясно, че само когато предизвикват смут, те могат да дадат отдушник на 

своята омраза.  Всичко това пряко противоречи на моето изискване Дафа учениците да си 

сътрудничат добре, да утвърждават Фа и да спасяват съзнателни същества. Когато този вид 

родени от човешко мислене привързаности ви карат да минете на противоположната страна в 

своите действия или по конкретен въпрос, това поведение на Дафа ученик ли е? Не правите ли 

така точно каквото злото иска да правите? Ако лошите неща, които сте направили, станат 

причина съзнателни същества или практикуващи, които не са изучавали Фа задълбочено, да са 

отвъд спасение или да изгубят своята възможност, когато настъпи денят на постигане на Велико 

Съвършенство от Дафа учениците, как може да не ви се потърси отговорност и да не понесете 

последствията? Бихте ли могли в такъв случай все още да постигнете Съвършенство? Ако не 

можете да постигнете Съвършенство, тогава за какво се усъвършенствате? Винаги съм казвал, 

че този космос има принцип: каквото и да направи едно същество – което и да е – то трябва да 

понесе последствията и да компенсира всяка загуба, която е причинило. Това важи още повече 

за периода на Фа коригирането. Дълго време размишлявах: „Какво ще правя с вас, учениците, 

които на този етап все още не сте рационални?“ Mога да ви помогна да отстраните голяма част 

карма, но вие трябва сами да се справите с предвиденото за вас, и нито Учителят, нито който и 

да било друг може да го направи вместо вас. Вие сами трябва да се справите с привързаностите, 

които подлежат на премахване, и с тестовете, които е нужно да преминете.  

Онлайн форумът „Цинсин“ (Qingxin Discussion Board), който се управляваше от Дафа 

ученици, често бе експлоатиран от хаотични демони под формата на специални агенти и когато 

към тази смес бяха добавени определени практикуващи с привързаности, форумът се превърна в 

тяхно място за изява. След като форумът, който нямаше положителен ефект, беше закрит, някои 

практикуващи дори потърсиха друг онлайн форум. Наистина ли сте толкова привързани да го 

правите? Наистина ли не разбирате, че на вратата ви е почукал демон, благодарение на вашите 

човешки привързаности? Когато онзи хаотичен демон, специален агент на име „Тан Ци“ намери 

пропуски, от които да се възползва, и излезе от контрол онлайн, не беше ли това единствено 

защото видя вашите човешки привързаности? Дали не се осмели да бъде толкова безсрамен, 

защото практикуващи, на които им липсват праведни мисли, му дадоха поле за изява? Има и 

някои, които отидоха още по-далеч, считайки го за „втори учител“. Може ли някой, който мисли 

по този начин, все още да бъде мой ученик? Моята дъщеря винаги е била до мен, но когато този 

прогнил демон, специален агент Тан Ци, измисли лъжи за нея, някои хора им повярваха – и то 

до такава степен, че изгубиха здравия си разум и повтаряха тези лъжи, напълно отказвайки да 

слушат, когато други Дафа ученици посочеха проблема. А има и такива, които отидоха още по-

далеч, разпространявайки широко изкривените думи и лъжи на този прогнил демон специален 

агент, което стана причина някои ученици, които не са изучавали Фа задълбочено, и някои нови 

ученици да се отклонят. Ако, когато такива хора в действителност се отклонят заради това, те 

загубят своята възможност да бъдат спасени и така се изправят пред възможността да бъдат 
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изличени в бъдеще, как ще заплатите вие за това, което сте направили? И това не е всичко, тъй 

като отговорността, която трябва да понесете, защото сте подкопали Фа, сама по себе си е 

неизмеримо голяма. Не е в стила на Учителя да плаши хората, затова ще дам на онези ученици, 

които не са успели да отговарят на изискванията, само „предупреждение с пръчка“.  

Самоусъвършенстването е за премахване на човешки привързаности, така че как може да 

търсите изява за тях? Как може да сте толкова силно привързани, докато се усъвършенствате? 

Желанието ви е да помогнете на Учителя да коригира Фа и това е нещо, което може да 

бъде постигнато само с праведни мисли. Основната, преобладаващата група Дафа ученици, 

които утвърждават Фа и спасяват съзнателни същества, е отлична и нито една форма на 

самоусъвършенстване или религия от миналото не могат да се сравняват. Това е вашата слава и 

славата на Учителя. Аз съм истински щастлив за Великото Съвършенство, което ви очаква в 

бъдеще. Да извървите добре последната част от пътя е задължително и това е желанието на 

Учителя за вас.  

Ли Хонгджъ  

4 август 2009 г.  
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Изчистване 

Има две причини, поради които досега не съм казвал нищо по тези въпроси. Първата е, че 

исках нашите ученици сами да се усъвършенстват до зрялост, сами да видят тези проблеми, 

докато се усъвършенстват до зрялост и сами да се справят с тях. Втората е [че исках] да видя 

точно колко много ще се отклонят онези, които дирижираха нещата. Щях да кажа нещо едва 

когато човешките привързаности се разкрият напълно. Сега, след като сте видели проблема, ще 

кажа няколко думи.  

Целта на някои от дейностите и проектите, които нашите ученици ръководят, е да 

спасяват хората и да помагат на Учителя да утвърди Фа, но отново и отново единствените хора, 

до които те достигат, са собствените ни ученици, превръщайки ги във вътрешни неща. Не може 

да продължаваме така. Първо, тези усилия не могат да спасяват хора и второ, те се намесват в 

самоусъвършенстването на нашите ученици и в спасяването на съзнателни същества. Най-

малкото такива усилия поглъщат голям човешки ресурс. Дафа учениците трябва да помагат на 

Учителя да коригира Фа и не трябва да изразходвате човешките ни ресурси по този начин. Ако 

някои от уебстраниците, управлявани от ученици, може да имат положителен ефект в 

спасяването на съзнателни същества, тогава трябва да продължите да ги управлявате и да го 

правите по разумен начин. Ако обаче не могат да го направят, тогава недейте да се превръщате в 

пречка. Особено бих ви препоръчал да закриете всички уебстраници, които привличат голям 

брой нови ученици да се присъединяват към тях, както и онези, които не са изучавали Фа 

задълбочено или които имат силни човешки привързаности. Уебстраниците на обикновените 

хора, нещата, направени от онези, които си мислят, че разпространяват определени дейности от 

името на Дафа, и онлайн дейностите на самопровъзгласили се практикуващи нямат нищо общо с 

утвърждаването на Фа от Дафа учениците. От днес нататък Дафа учениците не трябва повече да 

участват в тях, особено в политически ориентираните дейности. Събарянето на злата ККП не е 

целта на самоусъвършенстването. По-скоро, крайната цел в самоусъвършенстването за Дафа 

учениците е да постигнат Съвършенство. Ние разобличаваме преследването, за да помогнем 

хората да видят истинското лице на злото, и по този начин да бъдат спасени. Разграждането на 

порочната ККП е заповед от Небесата и историческа неизбежност, а не нещо, единствено в 

името на което си заслужава Дафа учениците да вършат неща. Сред нашите ученици има 

няколко души, които, тъй като повярваха на някои безсмислици на обикновените хора по-рано, 

когато за първи път се докоснаха до Дафа, и не осъзнаха, че именно божествени същества 

тестват съзнанията им, отдавна таят съмнения за самоусъвършенстването, извършвано от Дафа 

учениците. Минаха толкова много години, но те продължават да гледат на Дафа с човешки 

манталитет и не могат да изоставят своите привързаности към политиката, както и властта и 

облагите, които в бъдеще могат да произлязат от подобни неща. Времето ви чака твърде дълго. 

Не правете Дафа неща с нечисти човешки привързаности. Самоусъвършенстването на Дафа 

учениците е сериозно. Независимо с колко ясно съзнание си мислите, че сте, в действителност 

всичките ви затруднения произтичат от това, че мъдростта ви е била замъглена от 

привързаността към преследване, която продължавате да имате. Въпреки че сте успели да 

стигнете там, където сте днес, винаги сте били обект на присмех от страна на божествените 

същества. Колко жалко, че сте се докоснали до Дафа, но не можете да влезете.  
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Нека обърна внимание на друг въпрос. Човешкото съзнание е нестабилно, затова не 

мислете, че обикновените хора ще имат праведни мисли. Има някои обикновени хора, които се 

отъждествяват с принципите на Дафа, но всъщност те не са се усъвършенствали въз основа на 

Фа. Те са се изказали чрез медиите в подкрепа на Дафа учениците и са се противопоставяли на 

преследването, което накара някои ученици да считат такива хора за изключителни и дори да се 

отнасят към тях като към Дафа ученици, без да разграничават нещата. А има и други, дори още 

по-глупави, които възприемат това, които тези хора казват, като Фа. Бидейки ласкани от все 

повече и повече хора, тези [обикновени] хора няма как да не стават все по-доволни от себе си и 

забравят кои са, в резултат на което у тях се появяват всякакви привързаности. Тогава те стават 

толкова дръзки, че казват или правят каквото и да било, дори до степен да нарушат нормалното 

самоусъвършенстване на Дафа учениците и утвърждаването на Фа.  Истината е, че за това 

явление не може изцяло да се обвиняват тези обикновени хора. Тези хора, които симпатизираха 

на Дафа, бяха провалени от някои наши ученици, на които им липсваха праведни мисли, които 

са неразумни и не вършат нещата въз основа на Фа. Тъй като това, което правим, е да спасяваме 

съзнателни същества в широк мащаб, на хората, независимо от техните рамки на мислене, 

трябва да се даде възможност за спасение, ето защо сред нашите ученици ще се проявяват 

всякакви човешки мисли. Знаех за всичко това дори преди да започна да преподавам Фа. От 

основно значение за вас е да изучавате Фа много. Чрез много изучаване на Фа вие по естествен 

път ще имате праведни мисли и докато утвърждавате Фа, по естествен начин ще правите нещата 

въз основа на Фа. И едва тогава ще поемете по правилния път. Учителят не иска винаги да 

поемате по грешния път и още по-малко може да понесе да вижда, че ви преследват. Често пъти 

трудностите, които изпитвате, наистина са предизвикани от човешки привързаности. Когато 

вашите човешки привързаности са силни и не го осъзнавате, факторите на старите сили ще 

използват злото, за да ви заловят и да ви изпратят в трудовите лагери за преследване.  

След като прочетох статията на този ученик, исках да ви кажа няколко думи, за да ви 

помогна да разчистите нещата. Все още зависи от самите вас да вървите добре по своя път оттук 

нататък. Когато всички вие съзреете, ще започне следващият етап.  

Ли Хонгджъ 

6 август 2009 г. 

Горното е по повод статия от 6 август 2009 г. на „Минхуей“ (Minghui.org), озаглавена 

„Не бъдете самодоволни и не привличайте демони към себе си“. 
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До Фа конференцията на Средния Запад в САЩ 

Доброто изучаване на Фа, вършенето на добра работа за разясняване на истината и 

спасяването на съзнателни същества са вашите основни приоритети. Ако вашите праведни 

мисли са достатъчно силни, ще успеете да вършите добре нещата, които Дафа учениците трябва 

да правят.  

Пожелавам на Фа конференцията на Средния запад в САЩ пълен успех!  

Ли Хонгджъ 

27 септември 2009 г.  

 

 

 

 

 

 

До Фа конференцията в Бразилия 

Изпращам поздрави на цялото тяло от Дафа ученици, присъстващи на Фа конференцията 

в Бразилия!  

Дафа учениците са надеждата за спасение на всяка етническа група. За да се справите 

добре със задачата за спасяване на съзнателни същества, първо трябва да се усъвършенствате 

добре. Само чрез повече изучаване на Фа вашите праведни мисли могат да бъдат в изобилие и 

само чрез доброто изучаване на Фа един Дафа ученик може да изпълни своята историческа 

мисия. 

Нека Фа конференцията има огромен успех!  

Нека се издигнете заедно!  

Учителят, Ли Хонгджъ 

Октомври 2009 г.  
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Коментар 

Дафа учениците не трябва да позволяват човешки мисли да направляват действията им. 

Никой не е в състояние да подкопае Фа, така че всяко поведение, което служи като намеса, може 

да бъде единствено петно върху самоусъвършенстването на човек. За някой, който се 

усъвършенства, невъзможността да премине тест дълго време или правенето на лоши неща, след 

като е започнал самоусъвършенстването, ще се превърне в огромна, внушителна преграда 

между вас и финала. И как тогава ще се справите с това? 

Ли Хонгджъ 

13 ноември 2009 г.  

Горното е по повод статия от 14 ноември 2009 г., публикувана на „Минхуей“ 

(Minghui.org), озаглавена „Само думите и гласът на Учителя могат да бъдат използвани в 

аудио записи на Дафа текстове; други записи не са позволени“. 

 

 

 

 

 

 

До европейската Фа конференция 

До Дафа учениците, присъстващи на европейската Фа конференция: поздрави! 

Нека започна като пожелая на европейската Фа конференция огромен успех. В същото 

време бих искал да кажа няколко думи на онези ученици, които не успяват да отговорят на 

очакванията. Дафа учениците имат морален дълг и трябва, независимо от всичко, да изпълнят 

обетите, които са ги довели в този свят. Именно заради това някога заложихте живота си на бог 

и по този начин ви беше позволено днес да станете най-величественото същество в космоса – 

ученик на Дафа. Някои ученици, в хода на самоусъвършенстването си, винаги гледат навън, 

стремят се към външни решения и търсят неща навън, фокусирайки се например върху това как 

другите не се отнасят добре с тях, казват неприятни неща, действат твърде много като 

обикновени хора, винаги са много строги към тях или никога не приемат техните идеи. В 

резултат на това вие вече не правите нищо от това, което Дафа учениците правят, за да 

утвърждават Фа, и в изблик на гняв дори престанахте да се усъвършенствате. Наистина ли не 

осъзнавате за кого се усъвършенствате? Наистина ли не разбирате, че тези неприятни неща ви 

помагат да се усъвършенствате, да премахнете човешките си мисли и да се освободите от 

привързаностите си? Не се ли промени пътят на живота ви в път на самоусъвършенстващ се в 

деня, когато започнахте да се усъвършенствате? Не е ли вярно, че нищо, което срещате, не е 

случайно? Не вървите ли по пътя към божественост? Наистина ли вярвате, че 

самоусъвършенстването е единствено приятно и можете да се издигнете само когато приятни 
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неща галят ушите ви и когато Дафа учениците казват само неща, които ви се нравят? Когато в 

изблик на гняв престанете да изучавате Фа или да правите упражненията, с кого враждувате? С 

боговете? С Учителя? Или по-скоро със себе си? Да не сте способни да преодолеете нещо за 

кратък период от време е разбираемо. Но ако сте в такова състояние за дълго, това е сериозно 

нарушаване на вашия обет и означава, че не можете да поемете своя дял във Фа коригирането, 

което оказва неблагоприятно влияние върху общия напредък на цялото тяло. От гледна точка на 

боговете нищо не е по-сериозно от това. Злите същества, които преследват Дафа ученици, са 

аранжирани като такива от старите сили и биват контролирани. Независимо каква суматоха 

може да причинят или какво зло може привидно да правят, те просто изпълняват чужди 

заповеди. Ако обаче един ученик [на Дафа] се справя зле, не само старите сили няма да ви 

простят, а и всички богове в космоса. Времето за вас привършва, както и за безбройните 

съзнателни същества в космоса. Може би Учителят използва силни думи. Но трябва да попитам 

онези ученици, които от дълго време са в състояние на объркване: замисляли ли сте се наистина 

сериозно коя посока да следвате? Надявам се само, че този удар с тежък чук ще ви разбуди. 

Правя го за вас, не са себе си – вашия учител – и определено не за онези ваши съпрактикуващи, 

които са ви разстроили. Бъдете прилежни! Това е вашият обет. Това е вашата отговорност. И 

това е вашият път към Съвършенство!  

Нека завърша с пожелания за огромен успех на Дафа учениците, присъстващи на тази Фа 

конференция.  

Ли Хонгджъ 

22 ноември 2009 г.  

 

 

 

 

 

До първата Фа конференция в Индия 

Поздрави до Дафа учениците, присъстващи на първата Фа конференция в Индия! 

Надявам се, че Дафа учениците в Индия могат да бъдат като тези от други 

националности, да изучават Фа добре и задълбочено (и да го правят често), да станат истински 

самоусъвършенстващи се в Дафа и да носят отговорността да помагат Дафа да се 

разпространява широко и да се спасяват съзнателни същества.  

Нека вашата Фа конференция има огромен успех! 

Ли Хонгджъ 

26 декември 2009 г.  
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Коментар 

Никога не бих казал на Дафа учениците да направят нещо подобно. Това е дело на 

създадени от самия човек демони.  

Ли Хонгджъ 

8 септември 2010 г.  

Горното е по повод статия от 9 септември 2010 г., публикувана на „Минхуей“ 

(Minghui.org), озаглавена „Дали хвърлянето на блокчета за гадаене пред образа на Учителя 

наистина се равнява на питане за насока?“  

 

 

 

 

Какво означава да „помагаме на Учителя да коригира Фа“? 

От известно време насам при някои ученици съществува основен проблем, докато 

изпълняват трите неща, които Дафа учениците трябва да правят: по-точно, те не разбират какво 

означава да „помагат на Учителя“. Например, когато Учителят каже нещо или реши как Дафа 

учениците трябва да подходят към нещо, винаги има ученици, които преценяват [плановете на] 

Учителя с човешко мислене, изказвайки мнения за това как Учителят трябва да се справя с 

конкретен въпрос или мислят какво би било, ако Учителят го направи различно, вместо да 

насочат съзнанията си как най-добре да изпълнят казаното от Учителя и как да се справят с 

детайлите; някои ученици искат дори да променят мисленето на Учителя; някои величаят сред 

другите ученици достойнствата на собствените си идеи; някои хора са объркани относно 

казаното от Учителя заради собствените си човешки привързаности и реагират отрицателно; а 

някои хора отиват толкова далеч, че търсят членовете на семейството ми, за да се опитат да 

наберат подкрепа за своите собствени подходи. Но това, което Учителят иска да се направи, е 

всъщност това, което Фа коригирането на неимоверен брой космически тела изисква. Макар 

това ниво на човечеството да е ниско, то все пак е проявление на по-висши животи на по-ниско 

място, изразено във формите на това ниско ниво, и в същото време е сърцето на Фа 

коригирането – събирателната точка на всичко. Колкото и невероятна да изглежда вашата идея, 

тя е ограничена само до това едно ниво на съществуване, до това единствено място и до този 

конкретен въпрос. И бихте ли могли изобщо да знаете какво въздействие трябва да има това 

нещо, което Учителят иска да направи, в безбройни, неизмерими нива на изключително масивни 

космически тела? Ако вие, като мой ученик, наистина искате да „помогнете на Учителя да 

коригира Фа“, тогава трябва сте загрижени само как най-добре да изпълните това, което 

Учителят иска. Това е единственото, което трябва да правите, но вместо това вие искате 

Учителят да помага на вас? Как може да използвате Дафа по време на Фа коригирането да 

помогне да се изпълнят вашите човешки идеи? 
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Подложени на преследване, много Дафа ученици пропаднаха или не успяха да 

продължат, което в голяма степен се дължи на това, че не разбират какво прави Учителят и 

използват човешко мислене, за да оценят [желанията на] Учителя. Да дадем само един пример за 

такова човешко мислене: много ученици се чудят защо не можем да отговорим на 

преследването по начина, по който са го правили други религии. Но в историята основната цел 

на религиите е била просто да създадат културна основа за човечеството, докато онова, което 

човечеството действително очаква, е Дафа; и само когато човек прави нещата според Дафа, той 

наистина действа като самоусъвършенстващ се. Разбира се, когато хората не успеят да 

продължат, е възможно да има и други причини. Но във всеки случай човекът не е успял 

наистина да разбере Дафа. И разбира се, когато мислите на човека не са достатъчно праведни, 

той със сигурност ще се разколебае при преследване. 

А има и някои хора, които чрез самоусъвършенстването не са успели да се освободят от 

лошите навици, изградени от тях в обикновения свят, като да използват връзките и влиянието 

си, за да правят нещата. Например, когато такъв човек не може да намери Учителя, за да изрази 

собствените си човешки идеи, той търси членовете на семейството на Учителя под един или 

друг претекст, след което отива и говори с други ученици как членовете на семейството на 

Учителя са казали това или онова. Но помислете: възможно ли е членовете на семейството на 

Учителя да го представляват, след като Учителят е дошъл на този свят, за да коригира Фа и да 

спаси съзнателните същества? Членовете на семейството на Учителя, също като вас, са 

всъщност самоусъвършенстващи се и точно като всеки друг те ще изостанат, ако не се 

усъвършенстват добре. Кой би могъл да представлява Учителя сред всички тези роднини, 

съпруги, деца и братя и сестри, които той е имал в хода на многобройните си животи в този 

свят? Подобно е на вашата ситуация, при която само когато Учителят дойде на този свят, има 

такива, които служат като ученици на Учителя, такива, които служат като негови земни 

родители, такива, които служат като братя и сестри, или съпрузи и деца, и всеки има роля, за да 

помогне на Учителя да изпълни голямата задача да коригира Фа, като върши конкретните неща, 

които той или тя трябва да направят. Те също усъвършенстват себе си и понякога също ще 

изостават, що се отнася до постигането на достатъчното разбиране на Фа принципите. Тогава, 

когато ги търсите и използвате думите им като Фа, не е ли това случай, в който подкопавате Фа? 

И в същото време това, което членовете на семейството на Учителя са казали, се превръща в 

грях срещу Фа. Като Дафа ученици вие трябва да сте наясно, че Фа коригирането се извършва 

само от Учителя. И дори когато Учителят не е наоколо, вие все така трябва да правите нещата 

въз основа на Фа – не може да правите нещата според един или друг член на семейството на 

Учителя. Само тогава сте ученик на Дафа; само тогава сте ученик на Учителя; и само тогава 

помагате на Учителя да коригира Фа.  

Също така има хора, които следват определени зли уебсайтове. Такива хора много са се 

отклонили от Дафа, като помагат на тези зли сайтове, разпространявайки грешна информация и 

дори накърнявайки репутацията на членове на семейството на Учителя. А някои хора – въпреки 

че  на Фа конференциите, организирани от нашите Дафа ученици, Учителят е казал на всички да 

не слушат, да не вярват на или да не гледат тези зли уебсайтове – не са взели думите ми 

присърце и се държат така, сякаш са изцяло под влиянието на тези сайтове. Дори до ден-днешен 

те все още са неразумни относно това. Когато човек тръгне в грешна посока, винаги може да 
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започне отначало. Но какво да се направи, ако грешката на един човек накрая погуби някои 

хора, заради погрешната информация, която разпространявате? Какво да се направи, ако по 

ваша вина безбройните съзнателни същества, които стоят зад всеки човек и очакват спасение, 

никога няма да могат да бъдат спасени? Осъзнавате ли колко са сериозни последствията от 

това? Когато пренебрегвате казаното от Учителя, може ли да се считате за Дафа ученик, който 

"помага на Учителя да коригира Фа"? 

 „Помагаме на Учителя да коригира Фа“ не са просто високопарни, празни приказки. 

Въпреки че обсъдих само няколко проблема, всъщност има много други примери за 

неспособност да се вярва във Фа. Запазването на баланс в този опасен момент за Дафа 

учениците не е нищо друго освен очакването в продължение на десетки милиони години; за 

нашите ученици – вашето единствено, истинско желание да дойдете в този свят; а за Учителя – 

дали ще успее в широк мащаб да спаси съзнателните същества – включително всички вас – в 

това Фа коригиране.  

Ли Хонгджъ 

10 юни 2011 г.  

 

 

 

 

Внимавайте да не подхранвате демони в собственото си съзнание 

Намерих време да прочета първата половина от статиите, които ми изпратиха от 

уебстраницата „Минхуей“ (Minghui.org). Статиите са написани доста добре и въпреки че 

разбирането е ограничено – като някои разбирания за принципите на Фа и структурата на 

космоса са неточни и тонът е по-скоро помпозен – отправните точки са добри и могат да бъдат 

публикувани на части. 

Що се отнася до използваните от авторите псевдоними и начина, по който някои местни 

лица за връзка са настоявали за публикуването на статиите, техният тон наистина не е правилен 

– казвайки например, че някои статии са надминали „Деветте коментара“, че някои са 

достигнали състояние на Просветление или че [някои статии] ще отведат Дафа учениците по 

света до нови висоти и дори по-далеч, или как техните текстове са подсилени от боговете. Тук 

бих искал да изтъкна съвсем сериозно: не позволявайте на човешките си привързаности да се 

раздуят прекалено и да излязат от контрол само защото сте направили едно или друго нещо. 

Единственият, който може да ръководи напредъка на Дафа учениците, е Учителят. 

За щастие, въпреки това статиите са рационални. Просто кажете [на авторите] да не бъдат 

толкова помпозни в тона на статиите си, защото в крайна сметка те са хора, които се 

усъвършенстват. В противен случай, дори да вършат добри неща, боговете пак ще гледат на тях 

с презрение. 

Ли Хонгджъ 

8 декември 2011 г. 
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По въпроса за събирането на средства 

През последните няколко години в континентален Китай има хора, които събират 

средства без позволение. Те събират пари от ученици под претекст, че помагат на „Ню Тан 

Дайнасти“, „Епохални времена“ и други медии, ръководени от ученици извън Китай. Това не 

бива да се прави. Ако една медийна компания дълго време не може да функционира нормално 

самостоятелно и разчита на дългосрочна подкрепа от учениците, това само по себе си е сериозен 

проблем. И ако от учениците продължават да се събират още средства, това би било още една 

грешка. Разговарял съм няколко пъти за тези проблеми с основните медии и всички те ясно 

заявиха, че няма да събират пари от учениците в Китай. Ако е така, тогава кои са тези хора, 

които събират пари в Китай? Какво целят? В началото на преследването често имаше агенти на 

ККП и лоши хора с непочтени намерения, които събираха средства от учениците, използвайки 

всякакви извинения. Това сериозно засегна ежедневието на някои ученици и стана причина да 

бъдат преследвани жестоко, тъй като са били въвлечени в [събиране на средства]. В предишните 

си Фа лекции обърнах внимание на въпроса да не се събират пари от ученици. Тогава защо не 

спазихте това? (Различно е, когато учениците си сътрудничат по своя инициатива, с цел 

изработване на материали за разясняване на истината.) Дори ученици, които имат много 

успешен бизнес и имат финансови възможности, първо трябва да вземат разрешение директно 

от мен. Също така, когато учениците правят нещо, което не трябва, злото ще се възползва от 

тези пропуски и учениците, които са замесени, ще бъдат арестувани и преследвани. Вземете си 

поука от това! Погледнато от друг ъгъл, аз искам медийните издания да имат стабилна основа в 

обществото и да се превърнат в нормално функциониращи компании. И само ако работят с 

положителен цикъл, ще бъдат по-полезни в разясняването на истината. В противен случай няма 

ли такава финансова подкрепа да доведе те да имат дълготраен манталитет да разчитат на 

учениците и поради това да не се справят добре с управлението на бизнеса? Ако нещата 

продължават по този начин, няма ли тази зависимост да изчерпи ресурсите на тези ученици? И 

от това няма да се придобие могъща добродетел. Надявам се, че хората няма да окуражават 

манталитета да се разчита на учениците, който някои медии имат. Това засяга всички вас. Ако 

се справите с това добре, то е нещо хубаво; ако се справите с това зле, то е нещо лошо. Надявам 

се, че ще си вземете поука от това, няма да продължавате с лека ръка да събирате средства и да 

давате финансова подкрепа, и ще вървите добре по своите пътища на самоусъвършенстване. 

Ли Хонгджъ 

9 януари 2012 г.  
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Основната цел на разясняването на истината 

   Фалун Дафа е Буда Фа. Злата пропаганда на ККП е втълпила на хората по света лъжи, 

които клеветят и позорят Фалун Гонг, и това има за цел да насади омраза към Буда Фа и Дафа 

учениците, които вървят по пътя към божественост. Това е особено вярно за китайците, когато 

става дума за отношението, което те показват в разговор или когато имат контакт с Дафа 

учениците. Те застават на страната на злото. Ако това е така, тогава не са ли хората по света в 

опасност? С други думи, без значение колко зло е преследването, Дафа учениците все така 

вървят към Съвършенство сред тестовете на злото; докато хората по света, на които са втълпени 

лъжите на порочната Партия, са тези, които са наистина в опасност. Появата на 

Комунистическата партия и истинската цел на ККП е да накарат хората да мразят Боговете и 

Будите, да пропагандират атеизма, да внушават философия на „борба“ и по този начин да 

унищожат човечеството. И това е причината Дафа учениците да трябва да разясняват истината. 

Целта е да се премахнат лъжите на злото, да се даде възможност на хората да видят истинското 

лице на ККП, да се отстранят греховете, извършени от хората срещу Боговете и Будите, и по 

този начин да се спасят хората по света. 

Ли Хонгджъ 

6 февруари 2012 г.  


